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בברכת שבת שלום ומבורך

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

במעמד רם ונשגב זה בו אנו מציינים את יום ירושלים, עלינו להתבונן מה בעצם משמעות 
היום הזה, ועל מה אנו חוגגים: האם על הנס המופלא שעשה עמנו השי"ת ביום הזה בשנת 
הצילנו  והקב"ה  להשמידנו,  הארץ  כנפות  מארבע  אויבינו  זממו  בה  מלחמה  באותה  תשכ"ז 
כל העולם  אויבינו אלא את  רק את  לא  היכו בתדהמה  ומופלאים אשר  גלויים  בניסים  מידם 
ובמרכזם הכותל המערבי  ושאר מקומות הקדושים,  והר הבית  ירושלים  או על שחרור  כולו. 
אשר לא זזה ממנו שכינה לעולם. ולעומת שני הערכים הנשגבים הללו, נצבים לנגד עינינו דברי 
הרמב"ם החדים )הלכות לולב פ"ח, הלכה טו(: 'השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה ואהבת 
האל שציוה בהן', ללמדך שגם מועדי ישראל אשר מצות השמחה בהם מפורשת בתורה, אינה 
יכולה להתקיים אם לא שיתרומם בהם האדם לשמוח בעשיית המצוות וחביבות התורה. נמצא 
שגם היום לא תהא שמחתנו שלימה, אלא אם כן נשכיל להתנוסס על גלי אהבת הנס – לאהבת 

האל וקיום מצוותיו מתוך שמחה!
ברם, כבר האיר המדרש בשיר השירים )א, לב( את עינינו בתעלומה זו, וזה תוכן דבריו עה"פ 
)תהלים קיח, כד( 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו: אמר רבי אבין אין אנו יודעים במה לשמוח, 
אם בקב"ה אם ביום. עד שבא שלמה ופירש, נגילה ונשמחה בך – בקב"ה, בך – בתורתך, בך – 
בישועתך'. והדברים מופלאים, שהרי גם בדברי דוד המלך ע"ה ניתן לכלול את כל אלה במ"ש 
נגילה ונשמחה בו': בו – בקב"ה, בו – בתורתו, בו – בישועתו. וא"כ מה חידש שלמה בחכמתו 

יותר ממ"ש דוד אביו, עד שבא רבי אבין ואמר אין אנו יודעים וכו'.
ונראה לבאר בס"ד עומק כוונת המדרש בזה, בהקדם לדברי הגמ' )שבת פח, א( עה"פ 'ויתייצבו 
בתחתית ההר' )שמות יט, יז(: 'מלמד שכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים 
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם... אמר רבה אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב 
לפנינו,  מפורש  כן  כי  הנה  כבר'.  שקיבלו  מה  קיימו   – היהודים  וקיבלו  קיימו  כז(  ט,  אסתר  )מגילת 
שהמפתח לקבלת התורה בשמחה – הוא אהבת ה' והכרה ברורה בחסדיו המרובים עמנו בכל עת ובכל 
שעה. ולהכרה זו הגיעו ישראל בימי אחשוורוש, מפני 'אהבת הנס' שהיתה להם, כמבואר ברש"י שם 

)ד"ה בימי(.
ובזה יאירו דברי רבי אבין במ"ש 'אין אנו יודעים במה לשמוח – אם בקב"ה אם ביום', רוצה 
לומר שאין אנו יודעים מהו המפתח לשמחה המושלמת – שישמח האדם בעשיית המצוות ואהבת 
האל שציוה בהן )כהגדרת הרמב"ם(. עד שבא שלמה בחכמתו וגילה רז זה ואמר 'נגילה ונשמחה בך': 
בך – בקב"ה, היינו אהבת ה'. ועל ידי אהבת ה' יבוא לידי חביבות התורה וקיום מצוותיה בשמחה, 

וז"ש בך – בתורתך, והמפתח לזה הוא בך – בישועתך, היינו אהבת הנס, והבן.
אמור מעתה, שהמעמד הנשגב הזה בו אנו מציינים בערגה ובכיסופין את יום ירושלים, מאגד 
בתוכו את שלושת השמחות הללו בעבותות של אהבה: אהבת ה', אהבת תורה ואהבת הנס. 

לקיים מ"ש 'נגילה ונשמחה בך': בך – בקב"ה, בך – בתורתך, בך – בישועתך!
אלא שעדיין שמחתנו היא בגדר 'וגילו ברעדה', שכן דוקא בשוב ה' את שיבת ציון מתעוררים 
בנו הגעגועים לבנין ירושלים ובמרכזה בית מקדשינו ותפארתנו. ועל כך, עלינו להתבונן בעוד 
פסוק מדברי שלמה המלך ע"ה )שיר השירים א, יח(: 'קורות בתינו ארזים רהיטנו ברותים', ופירש 
רש"י 'שבח המשכן הוא זה'. וצריך ביאור, וכי מה שבח יש במשכן שהוא בנוי מעצי ארז. ולפי 
הנראה, הנסתר בדברי רש"י הללו, מפורש בדרשת הגמ' )יומא לח, א( על פסוק זה: 'תנו רבנן 
ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של  ניקנור(, אמרו כשהלך  )של  נעשו לדלתותיו  נסים  מה 

מצרים בחזירתו עמד עליו נחשול שבים לטבעו, נטלו אחת מהן והטילוה לים ועדיין לא נח 
הים מזעפו. ביקשו להטיל את חברתה, עמד הוא וכרכה אמר להם הטילוני עמה, מיד נח הים 
מזעפו. והיה מצטער על חברתה, כיון שהגיע לנמלה של עכו היתה מבצבצת ויוצאה מתחת 
שלמה,  אמר  ועליה  ליבשה.  והקיאתה  בלעתה  שבים  בריה  אומרים,  ויש  הספינה.  דופני 
קורות בתינו ארזים רהיטנו ברותים – אל תקרי ברותים אלא ברית ים. לפיכך כל השערים 

פרשת השבוע

במדבר - ״מסכת אבות פרק ה׳ ״

התורה, האדם והעולם
יום  בכל  "רמ"ח",  גימטריה  "במדבר"  ה'בן לאשרי'  כתב 
יוצא כרוז מן השמים להזהיר על אחת משס"ה מצוות 
כתב  השנה,  ימי  משס"ה  יום  אותו  שכנגד  תעשה  לא 
של  לגופו  מהנשמה  כרוז  יוצא  יום  בכל  חרדים  בספר 
האדם להזהירו על רמ"ח ושס"ה מצוות התלויים ברמ"ח 
גידיו, אך בגלל גסות החומר אינו שומע  אבריו ושס"ה 
כרוזים אלו, כמ"ש במדרש שאצל אברהם אבינו ע"ה גופו 
היה זך וטהור, ואבריו וגידיו לימדוהו את התורה. והנה 
"במדבר סיני" גימטריה "בשלום", כשישרור שלום בעולם 
שהעולם יזדכך בגאולה השלימה, הארץ שנבראה בציור 
גידים תלמד את התורה, כדכתיב  רמ"ח אברים ושס"ה 
'עין הארץ', 'פה הארץ', 'גידי הארץ' וכו', משא"כ השמים 
נאמר  ולכן  השמים',  'לב  כדכתיב  לב  בציור  רק  נבראו 

שניתנה התורה בארץ ולא בשמים היא.

העלון טעון גניזה.

ה
ור

ת
ה

ת 
א

רי
ק

 ו
ה

יל
פ

ת
ה

ת 
ע

ש
ב

ן 
לו

ע
ה

ת 
א

א 
רו

ק
 ל

ין
א

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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12:40
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לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
כח׳ אייר
מג׳ לעומר
2.6.19

יום ב'
ער״ח סיון
מד׳ לעומר
3.6.19

יום ג'
ר״ח סיון

מה׳ לעומר
4.6.19

יום ד'
ב׳ סיון

מו׳ לעומר
5.6.19

יום ה'
ג׳ סיון

מז׳ לעומר
6.6.19

יום ו'
ד׳ סיון

מח׳ לעומר
7.6.19

שבת קודש
ה׳ סיון

מט׳ לעומר
8.6.19

בס"ד

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

במדבר
והיה מספר
19:22
20:13
21:08

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח

שבת  שלום

דרושות מתנדבות
פעם בשבוע

לקפיטריה לחלוקת שתיה ועוגות
לחולים ולבני משפחותיהם

ע"י ארגון החסד הגדול "עזר מציון"
הפועל בביה"ח סורוקה

בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-12:00 בבוקר

אורות עונג שבת

"שבת מברכין"
המולד בליל שני שעה 03:54, וחלק 1 )לפנות בוקר(

ראש חודש סיון ביום שלישי הבעל״ט.

התורה ועבודת המידות
ניתנה התורה במדבר שכל  'וידבר ה' אל משה במדבר סיני' למה 
השם עצמו כמדבר בענווה ובזיכוך גופו ונפשו זוכה לתורה הקדושה, 
כדאיתא במסכת זבחים קולות וברקים של מתן תורה בהר סיני היו 
הולכים מסוף העולם ועד סופו וכו', באו מלכי אומות העולם אצל 
להם  וכו', אמר  קול ההמון ששמענו  לו מה  ואמרו  בלעם הרשע 
חמדה טובה יש לו להקב"ה וכו', ומבקש ליתנה לבניו, שנאמר 'ה' 
עוז לעמו יתן', מיד פתחו ואמרו כולם 'ה' יברך את עמו בשלום'. 
"בשלום".  דוקא  ישראל  את  ברכו  האומות  מדוע  להבין  וצריך 
אלא זהו מה שהשיבם בלעם שמזה שניתנה התורה לישראל 'ה' 
עוז לעמו יתן', זה לך האות שזכו ישראל לזאת מפני העוז והכוח 
שהזדככו והתעלו בקדושה ובטהרה ועשו שלום בין רמ"ח איבריהם 
הגשמיים והרוחניים, ע"י ההכנה הגדולה בימי ספירת העומר, וזהו 

מה שהודו האומות ואמרו 'ה' יברך את עמו בשלום'.

מתיקות הסוכר דרך כף היד
פעם  לו  דנתנו  זי"ע,  מרוזין  ישראל  רבי  האדמו"ר  כ"ק  על  מסופר 
אחת קפה וקוביית סוכר לשתות, לקח הסוכר בכפו וסגרה, ושתה 
הקפה, וכששאלוהו, הלא נתנו לו גם סוכר, ולמה שתה בלי סוכר, 
פתח את כפו והראה שאין שם סוכר, ואמר להם כל רמ"ח האיברים 
מציצת  ע"י  גם  להמתיק השתיה  ויכולים  לזה,  זה  לסייע  צריכים 
הסוכר בכף היד, אך זה הוא כאשר יש שלום בין כל האיברים אז 
כל אבר פועל לסייע לאבר השני, אך כאשר האדם חוטא, כתיב 'אין 
שלום בעצמי מפני חטאתי', אז האדם מוכרח לשתות ולמצוץ גם 
הסוכר דווקא דרך הפה, אבל מי שאינו חוטא אפשר הוא שאבר 

אחר מוצץ הסוכר, ומתיקותו נרגש בפה.

ללמוד בעולם 
העליון

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

סניף באר-שבע

עולם חסד
יבנה

תזכנה למצוות
לפרטים והצטרפות

להתקשר לרבנית מרים דרעי
בית: 08-6436531/6 | נייד: 052-7633765



כיצד לזכות בתורה?אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשו בו 
נסים.

הרי לפנינו, גילוי מופלא אודות 'השערים' אשר דרכם נזכה לשוב לבית 
מקדשינו ותפארתנו. שכן לא זכה ניקנור להביא את דלתות המקדש, עד 
שכרך את גורלו באחת מהן ואמר 'הטילוני עמה'. ועל כן, אע"פ שכל 
'מעצי  נותרו  ניקנור  שערי  זהב,  של  להיות  נשתנו  שבמקדש  השערים 
ארזים', מפני שנקנו במטבע של מסירות נפש! וז"ש שלמה, מדוע 'קורות 
בתינו ארזים', יען כי 'רהיטנו ברותים' – אל תקרי ברותים אלא 'ברית ים', 
והיינו שנקנו בברית של מסירות נפש. וזה עומק דברי רש"י במ"ש 'שבח 
המשכן הוא זה', והבן. ולכן אנחנו כאן כדי להביע את כמיהתנו לבנין 

בית מקדשינו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.

תשובות הלכתיות משולחנו
של מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א

הביאו לי ספר יוחסין שלכם
שאו את כל עדת בני ישראל במספר שמות לגולגלותם', במדרש ילקוט 
שמעוני בשעה שקיבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן, 
מה ראו אלו להתקרב יותר מן האומות, סתם הקב"ה את פיהן ואמר להם 
הביאו לי ספר יוחסין שלכם כדרך שבני מביאין ויתילדו על משפחותם, 
לכך מנאם בראש ספר במדבר אחר סיום ספר ויקרא שבו נאמרו המצוות, 
'אלה המצוות אשר ציוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני', ואחר 
כך 'וידבר ה' במדבר סיני שאו את ראש כל עדת בני ישראל', שלא זכו 
ליטול התורה אלא בשביל היחוסין שלהם שנאמר 'גן נעול אחותי כלה', 
היא  'אחת  להן שנאמר  הן התחילו מקלסין  אף  האומות  כך  כששמעו 
יונתי תמתי... ראוה בנות ויאשרוה', כשבאו ישראל למעשה שיטים אמרו 
אומות העולם העטרה שהיתה בידן כבר ניטלה מהן ושווין הן לנו, מיד 
'ויהי  על טהרתן, שנאמר  לישראל  והעמידן  מי שקלקל  כל  ה' את  נגף 
אחרי המגיפה ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמור, שאו 

את ראש כל עדת בני ישראל'.

בלי תורה אין חשיבות ליוחסין
בני  מספר  לגולגלותם'  שמות  במספר  ישראל...  בני  עדת  כל  את  שאו 
ישראל והיוחסין שלהם מחייב אותם יותר להתעלות בתורה ובקדושה, 
רצון  יהי  תפילתו  בסוף  אומר  היה  זירא  רבי  ברכות  במסכת  כדאיתא 
מלפניך ה' אלוקינו שלא נחטא ולא נבוש ולא נכלם מאבותינו, שהביאור 
"ולא נבוש מאבותינו" היינו מי שהיו לו אבות קדושים וטהורים ממילא 
כל דבר שעושה אפילו קטן שלא כהוגן זה נחשב לו לעוון גדול לעומת 
ביקש  אחד  חכם  מנחות  במסכת  כדאיתא  הקדושים,  אבותיו  קדושת 
להיכנס לביתו של רבי פרידא והמתין בחוץ, ביקשו חכמים רשות מרבי 
פרידא ואמרו לו שאותו חכם הוא בעל ייחוס גדול, נכדו של רבי אבטולס 
ודור עשירי לרבי אלעזר בן עזריה ומצאצאיו של עזרא הסופר, אמר להם 
רבי פרידא מאי כוליה האי אי בר אבהן ולא בר אוריין אישא תיכליה, אין 
כל חשיבות לייחוס אם הוא בן תורה שיכנס גם בלי ייחוס, ואם אינו בן 
תורה מוטב שתאכל אותו האש ואל יכנס לביתי, שמעלה זו של הייחוס 

מקטרגת עליו על שאינו כאבותיו החכמים.

אותיות התורה ונשמות ישראל
לתורה  זוכה  כמדבר  עצמו  השם  כל  סיני'  במדבר  משה  אל  ה'  'וידבר 
הקב"ה  נתן  טובות  מתנות  שלש  ברכות  במסכת  כדאיתא  הקדושה,  
יסורין,  ע"י  אלא  להן  זוכים  ואין  הק'  התורה  היא  מהן  ואחד  לישראל 
ע"י  התורה.  לקבלת  ההכנה  והיו  שקדמו  היסורין  היה  מצרים  שעבוד 
זכו  במצרים  בשעבוד  להם  שהיו  הרבים  בניסיונות  ישראל  שעמדו 
לברר "הניצוצות הקדושות" שהם יצרו את "אותיות התורה" והתחברו 
ל"תיבות" וכך נוצרה התורה הק'. דהנה כתב בבוצינא דנהורא להרבי רבי 
בונים זי"ע על פסוק 'ויקהל את כל עדת בני ישראל אלה הדברים אשר 
ר'יבוא  ש'ישים  השל"ה הק' תיבת ישרא"ל נוטריקון י'ש  ציווה ה'', כתב 
מאותיות  אחת  באות  מושרשת  בישראל  נשמה  דכל  ל'תורה,  א'ותיות 
התורה. ובזה ש'הקהיל וקיבץ משה את כל בני ישראל' וצירף וחיבר את 

כל "אותיות התורה", וכך ניתנה התורה 'אלה הדברים אשר ציווה ה''. 

תגין שעל האותיות ונשמות הגרים 
כתב בעל התניא במתן תורה ציווה ה' את משה 'אלה הדברים אשר תדבר 
אל בני ישראל' ופירש רש"י "לא פחות ולא יותר", לכאורה למה שירצה 
הוסיף  מצרים  שביציאת  לפי  אלא  מהתורה,  ליגרוע  או  להוסיף  משה 
משה רבינו ע"ה את נשמות הגרים הערב רב שלא שייכות לישראל מה 
שלא ציווהו ה', ועל כן הוזהר 'אלה הדברים' - "לא פחות ולא יותר", שלא 
אותיות התורה אלא  נשמות הגרים שנשמותיהם לא מעצם  יוסיף את 
מהתגין שעל האותיות, וכדאיתא במסכת מנחות רבי עקיבא )שהיה בן 
גרים( היה דורש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ מהתגין שעל 

אותיות התורה הק' והמשיך נשמות של הגרים.

בס"ד

אורות הפרשה

בס"ד

לשאלת רבים

אודות תערובת ג'לטין להכנת עוגות גבינה. 

לה לן תשובת כב' הרב שליט"א:
מותר להכין עוגת גבינה עם ג'לטין, ובלבד שמקור 
הג'לטין הוא מדגים ולא מבשר, וגם נושא תווית 
כשרות מרבנות מוסמכת. ואין בזה חשש תערובת 

דגים עם גבינה גם לספרדים המחמירים בזה.

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
לשכת רב העיר

הננו להודיע לפונים הרבים אשר ביקשו את
חוות דעתו של כב' המרא דאתרא וראב"ד באר-שבע

מו"ר הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בכל המקומות שמוכרים דברי מאפה חלבי
וגם פרווה חייבת להיות הפרדה מוחלטת

בתבניות ובמלקחיים וכו'

 הודעה חשובה
לקראת חג השבועות

ידע הציבור להזהר!

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

במידה וראיתם מקום
אשר עומד תחת פיקוחינו

ואינו נזהר בהפרדה מוחלטת,
נא להודיע למח' הכשרות
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הלכות חג השבועות

"אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין
   אלא במי שממית עצמו עליה" )שבת פ"ג(

מיעקב"  "הכוכב  הגה"ק  אביו  על  זצוק"ל  מטשעבין"  "הגאון  סיפר 
זיע"א: כשהיינו צעירים אבא לעולם לא הקפיד כל כך על ביטול תורה 
אבל הוא היה מקפיד ביותר ועומד על זה שכשאנחנו כבר היינו יושבים 
ולומדים שנלמד ב"התלהבות עצומה" וסיים "הגאון מטשעבין" ואמר 
עם הנהגה נפלאה שכזאת ממילא מובן איך נהפכים להיות מתמידים 

בתורה.
הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל ראש ישיבת מיר: היה רגיל תמיד 
לומר לתלמידיו "הכותל המערבי" הוא "קודש" שהרי אין זזה ממנו שכינה 
לעולם. אך צריך לדעת שהיושב ועוסק בלימוד התורה הרי הוא עדיף 

שהרי הוא מתקדש בקדושת "קודש הקודשים" שאין קדושה כמוהו.
כתב בספר "אמרות צדיקים": מקובל בידנו מאת הגה"ק הרבי אלימלך 
מליזענסק זיע"א שמעלת כל לימוד חמש דפי גמרא עם פירוש הרא"ש 
או שני דפי גמרא עם פירוש רש"י ותוספות הרי זה נחשב לו כאילו 

ישב בתענית יום אחד.
צעיר  אברך  כשהייתי  זיע"א:  מאפטא  ישראל"  "האוהב  הגה"ק  סיפר 
בתחילת דרכי רצה היצה"ר לטורדני מן העולם. הכרזתי עליו מלחמה 
היות  כלום  עוזר  לא  וראיתי שזה  וכמה תעניות, אך התבוננתי  בכמה 
שע"י התעניות הרעב מתגבר ואני הולך ונחלש מיום ליום ואין לי את 
כך  כשראיתי שזה  הדעת.  ובצלילות  בהתלהבות  ללמוד  והיכולת  הכח 
ובכח האכילה  והפסקתי להתענות,  מיד החלטתי לשנות את הנהגתי, 
שאכלתי השקעתי את עצמי בעמל ויגיעה רבה בהבנת סברותיו הדקות 
והעמוקות של הר"ן, וכך בנקל הצלחתי לנצח את יצרי והתפטרתי ממנו.

סיפר האדמור מצאנז זיע"א שדוד זקינו הגה"ק מדוקלא זיע"א אמר 
פעם לאביו: כי הייתה תקופה שגמר אומר בליבו להכניע ולשבר את 
היצה"ר בכל כוחו ועשה אז סיגופים גדולים ותעניות ממושכות, ערך 
גלות ממקום למקום כמה שנים, שם על גופו מין עשב דוקרני הנקרא 
והיה  הגוף  את  ומחליש  הבשר  את  מאוד  ופוצע  שצורב  "בריעכץ" 
שרוי בצום משבת לשבת ועם כל זה אמר "הגאון מדוקלא" אני אומר 
לך שאת היצה"ר אי אפשר בשום אופן לנצח אלא ע"י לימוד דף גמרא 
עם פירוש רש"י ותוספות. והוסיף על זה האדמו"ר מצאנז: ומי לנו 
גדול ועד נאמן יותר מהגה"ק מדוקלא זיע"א שהיה צדיק יסוד עולם 
ובעל נשמה גדולה וקדושה ועם כל זה שהיה כל רגע מימי חייו דבוק 
ביוצרו ללא הפסק כלל. לא הועילו לו הסיגופים והתעניות אלא אך 

ורק לימוד הגמרא עם פירוש רש"י ותוספות.
מסופר על ה"חתם סופר" זיע"א: בילדותו היה מאריך מאוד בתפילתו 
ומתחנן לה' שיהיה תלמיד חכם. לעומת זה חברו היה ממהר בתפילתו. 
פעם אחת אמר לו חברו דע לך שבזמן שאתה מאריך בתפילתך אני 
מספיק ללמוד עמוד גמרא והרי הנהגתך זו היא ביטול תורה. ענה לו 
ה"חתם סופר": הגמרא אומרת "כל המאריך בתפילתו מאריכין לו ימיו 
ושנותיו". אם כן בשנים אלו שיוסיפו לו מן השמים בהם אני אשלים 

את מה שלמדת. כך זכינו למאור הגדול ה"חתם סופר" זיע"א.
הב"ח  רבינו  על  זיע"א  ממוגלניצא  מאיר  חיים  רבי  הגה"ק  סיפר 
זצוק"ל: שהיה ידוע ומפורסם בדורו שכל "חולה" שבא ונכנס לתוך 
גודל  לרוב  ולומד שם  יושב  רבינו הב"ח  ד' אמות של הלכה שהיה 
יגיעתו העצומה בלימוד התורה היה אותו החולה מתרפא מיד במקום 

ממאור קדושת תורתו.
מסופר על הגה"ק ה"דרכי תשובה" זצוק"ל: פעם נכנס אליו אברך אחד 
וביקש ממנו שיתפלל בעדו שיזכה שיהיה לו "התמדת התורה" ענה 
לו הרב: איך אוכל להתפלל עד דבר שתלוי "בבחירה" והרי "התמדת 
התורה" היא מצוות עשה מדאורייתא שנאמר "והגית בו יומם ולילה" 

ודבר זה תלוי בבחירתך ובתוקף ואומץ החלטתך. אלא מה שאני כן 
יכול לעשות זה להתפלל בעדך שתזכה לטעום את הטעם הנפלא 
של חשקות עריבות נעימות ומתיקות תורתינו הק' ואז יכנס ויקבע 
בלבבך תשוקת ואהבת התורה וממילא לא תוכל לישון גם בלילה 
בך  ויתקיים  בתורה"  "התמדתך  לרוב  הנר  את  לכבות  ולא תמהר 
הפסוק "טעמה כי טוב סחרה" - תטעם את טעמה הטוב של סחרה 
של תורה. ואז "לא יכבה בלילה נרה" - לא תמהר לכבות בלילה את 

הנר לישון לרוב "התמדתך בתורה".



כיצד לזכות בתורה?אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשו בו 
נסים.

הרי לפנינו, גילוי מופלא אודות 'השערים' אשר דרכם נזכה לשוב לבית 
מקדשינו ותפארתנו. שכן לא זכה ניקנור להביא את דלתות המקדש, עד 
שכרך את גורלו באחת מהן ואמר 'הטילוני עמה'. ועל כן, אע"פ שכל 
'מעצי  נותרו  ניקנור  שערי  זהב,  של  להיות  נשתנו  שבמקדש  השערים 
ארזים', מפני שנקנו במטבע של מסירות נפש! וז"ש שלמה, מדוע 'קורות 
בתינו ארזים', יען כי 'רהיטנו ברותים' – אל תקרי ברותים אלא 'ברית ים', 
והיינו שנקנו בברית של מסירות נפש. וזה עומק דברי רש"י במ"ש 'שבח 
המשכן הוא זה', והבן. ולכן אנחנו כאן כדי להביע את כמיהתנו לבנין 

בית מקדשינו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.

תשובות הלכתיות משולחנו
של מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א

הביאו לי ספר יוחסין שלכם
שאו את כל עדת בני ישראל במספר שמות לגולגלותם', במדרש ילקוט 
שמעוני בשעה שקיבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן, 
מה ראו אלו להתקרב יותר מן האומות, סתם הקב"ה את פיהן ואמר להם 
הביאו לי ספר יוחסין שלכם כדרך שבני מביאין ויתילדו על משפחותם, 
לכך מנאם בראש ספר במדבר אחר סיום ספר ויקרא שבו נאמרו המצוות, 
'אלה המצוות אשר ציוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני', ואחר 
כך 'וידבר ה' במדבר סיני שאו את ראש כל עדת בני ישראל', שלא זכו 
ליטול התורה אלא בשביל היחוסין שלהם שנאמר 'גן נעול אחותי כלה', 
היא  'אחת  להן שנאמר  הן התחילו מקלסין  אף  האומות  כך  כששמעו 
יונתי תמתי... ראוה בנות ויאשרוה', כשבאו ישראל למעשה שיטים אמרו 
אומות העולם העטרה שהיתה בידן כבר ניטלה מהן ושווין הן לנו, מיד 
'ויהי  על טהרתן, שנאמר  לישראל  והעמידן  מי שקלקל  כל  ה' את  נגף 
אחרי המגיפה ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמור, שאו 

את ראש כל עדת בני ישראל'.

בלי תורה אין חשיבות ליוחסין
בני  מספר  לגולגלותם'  שמות  במספר  ישראל...  בני  עדת  כל  את  שאו 
ישראל והיוחסין שלהם מחייב אותם יותר להתעלות בתורה ובקדושה, 
רצון  יהי  תפילתו  בסוף  אומר  היה  זירא  רבי  ברכות  במסכת  כדאיתא 
מלפניך ה' אלוקינו שלא נחטא ולא נבוש ולא נכלם מאבותינו, שהביאור 
"ולא נבוש מאבותינו" היינו מי שהיו לו אבות קדושים וטהורים ממילא 
כל דבר שעושה אפילו קטן שלא כהוגן זה נחשב לו לעוון גדול לעומת 
ביקש  אחד  חכם  מנחות  במסכת  כדאיתא  הקדושים,  אבותיו  קדושת 
להיכנס לביתו של רבי פרידא והמתין בחוץ, ביקשו חכמים רשות מרבי 
פרידא ואמרו לו שאותו חכם הוא בעל ייחוס גדול, נכדו של רבי אבטולס 
ודור עשירי לרבי אלעזר בן עזריה ומצאצאיו של עזרא הסופר, אמר להם 
רבי פרידא מאי כוליה האי אי בר אבהן ולא בר אוריין אישא תיכליה, אין 
כל חשיבות לייחוס אם הוא בן תורה שיכנס גם בלי ייחוס, ואם אינו בן 
תורה מוטב שתאכל אותו האש ואל יכנס לביתי, שמעלה זו של הייחוס 

מקטרגת עליו על שאינו כאבותיו החכמים.

אותיות התורה ונשמות ישראל
לתורה  זוכה  כמדבר  עצמו  השם  כל  סיני'  במדבר  משה  אל  ה'  'וידבר 
הקב"ה  נתן  טובות  מתנות  שלש  ברכות  במסכת  כדאיתא  הקדושה,  
יסורין,  ע"י  אלא  להן  זוכים  ואין  הק'  התורה  היא  מהן  ואחד  לישראל 
ע"י  התורה.  לקבלת  ההכנה  והיו  שקדמו  היסורין  היה  מצרים  שעבוד 
זכו  במצרים  בשעבוד  להם  שהיו  הרבים  בניסיונות  ישראל  שעמדו 
לברר "הניצוצות הקדושות" שהם יצרו את "אותיות התורה" והתחברו 
ל"תיבות" וכך נוצרה התורה הק'. דהנה כתב בבוצינא דנהורא להרבי רבי 
בונים זי"ע על פסוק 'ויקהל את כל עדת בני ישראל אלה הדברים אשר 
ר'יבוא  ש'ישים  השל"ה הק' תיבת ישרא"ל נוטריקון י'ש  ציווה ה'', כתב 
מאותיות  אחת  באות  מושרשת  בישראל  נשמה  דכל  ל'תורה,  א'ותיות 
התורה. ובזה ש'הקהיל וקיבץ משה את כל בני ישראל' וצירף וחיבר את 

כל "אותיות התורה", וכך ניתנה התורה 'אלה הדברים אשר ציווה ה''. 

תגין שעל האותיות ונשמות הגרים 
כתב בעל התניא במתן תורה ציווה ה' את משה 'אלה הדברים אשר תדבר 
אל בני ישראל' ופירש רש"י "לא פחות ולא יותר", לכאורה למה שירצה 
הוסיף  מצרים  שביציאת  לפי  אלא  מהתורה,  ליגרוע  או  להוסיף  משה 
משה רבינו ע"ה את נשמות הגרים הערב רב שלא שייכות לישראל מה 
שלא ציווהו ה', ועל כן הוזהר 'אלה הדברים' - "לא פחות ולא יותר", שלא 
אותיות התורה אלא  נשמות הגרים שנשמותיהם לא מעצם  יוסיף את 
מהתגין שעל האותיות, וכדאיתא במסכת מנחות רבי עקיבא )שהיה בן 
גרים( היה דורש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ מהתגין שעל 

אותיות התורה הק' והמשיך נשמות של הגרים.

בס"ד

אורות הפרשה

בס"ד

לשאלת רבים

אודות תערובת ג'לטין להכנת עוגות גבינה. 

לה לן תשובת כב' הרב שליט"א:
מותר להכין עוגת גבינה עם ג'לטין, ובלבד שמקור 
הג'לטין הוא מדגים ולא מבשר, וגם נושא תווית 
כשרות מרבנות מוסמכת. ואין בזה חשש תערובת 

דגים עם גבינה גם לספרדים המחמירים בזה.

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
לשכת רב העיר

הננו להודיע לפונים הרבים אשר ביקשו את
חוות דעתו של כב' המרא דאתרא וראב"ד באר-שבע

מו"ר הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בכל המקומות שמוכרים דברי מאפה חלבי
וגם פרווה חייבת להיות הפרדה מוחלטת

בתבניות ובמלקחיים וכו'

 הודעה חשובה
לקראת חג השבועות

ידע הציבור להזהר!

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

במידה וראיתם מקום
אשר עומד תחת פיקוחינו

ואינו נזהר בהפרדה מוחלטת,
נא להודיע למח' הכשרות
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הלכות חג השבועות

"אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין
   אלא במי שממית עצמו עליה" )שבת פ"ג(

מיעקב"  "הכוכב  הגה"ק  אביו  על  זצוק"ל  מטשעבין"  "הגאון  סיפר 
זיע"א: כשהיינו צעירים אבא לעולם לא הקפיד כל כך על ביטול תורה 
אבל הוא היה מקפיד ביותר ועומד על זה שכשאנחנו כבר היינו יושבים 
ולומדים שנלמד ב"התלהבות עצומה" וסיים "הגאון מטשעבין" ואמר 
עם הנהגה נפלאה שכזאת ממילא מובן איך נהפכים להיות מתמידים 

בתורה.
הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל ראש ישיבת מיר: היה רגיל תמיד 
לומר לתלמידיו "הכותל המערבי" הוא "קודש" שהרי אין זזה ממנו שכינה 
לעולם. אך צריך לדעת שהיושב ועוסק בלימוד התורה הרי הוא עדיף 

שהרי הוא מתקדש בקדושת "קודש הקודשים" שאין קדושה כמוהו.
כתב בספר "אמרות צדיקים": מקובל בידנו מאת הגה"ק הרבי אלימלך 
מליזענסק זיע"א שמעלת כל לימוד חמש דפי גמרא עם פירוש הרא"ש 
או שני דפי גמרא עם פירוש רש"י ותוספות הרי זה נחשב לו כאילו 

ישב בתענית יום אחד.
צעיר  אברך  כשהייתי  זיע"א:  מאפטא  ישראל"  "האוהב  הגה"ק  סיפר 
בתחילת דרכי רצה היצה"ר לטורדני מן העולם. הכרזתי עליו מלחמה 
היות  כלום  עוזר  לא  וראיתי שזה  וכמה תעניות, אך התבוננתי  בכמה 
שע"י התעניות הרעב מתגבר ואני הולך ונחלש מיום ליום ואין לי את 
כך  כשראיתי שזה  הדעת.  ובצלילות  בהתלהבות  ללמוד  והיכולת  הכח 
ובכח האכילה  והפסקתי להתענות,  מיד החלטתי לשנות את הנהגתי, 
שאכלתי השקעתי את עצמי בעמל ויגיעה רבה בהבנת סברותיו הדקות 
והעמוקות של הר"ן, וכך בנקל הצלחתי לנצח את יצרי והתפטרתי ממנו.
סיפר האדמור מצאנז זיע"א שדוד זקינו הגה"ק מדוקלא זיע"א אמר 
פעם לאביו: כי הייתה תקופה שגמר אומר בליבו להכניע ולשבר את 
היצה"ר בכל כוחו ועשה אז סיגופים גדולים ותעניות ממושכות, ערך 
גלות ממקום למקום כמה שנים, שם על גופו מין עשב דוקרני הנקרא 
והיה  הגוף  את  ומחליש  הבשר  את  מאוד  ופוצע  שצורב  "בריעכץ" 
שרוי בצום משבת לשבת ועם כל זה אמר "הגאון מדוקלא" אני אומר 
לך שאת היצה"ר אי אפשר בשום אופן לנצח אלא ע"י לימוד דף גמרא 
עם פירוש רש"י ותוספות. והוסיף על זה האדמו"ר מצאנז: ומי לנו 
גדול ועד נאמן יותר מהגה"ק מדוקלא זיע"א שהיה צדיק יסוד עולם 
ובעל נשמה גדולה וקדושה ועם כל זה שהיה כל רגע מימי חייו דבוק 
ביוצרו ללא הפסק כלל. לא הועילו לו הסיגופים והתעניות אלא אך 

ורק לימוד הגמרא עם פירוש רש"י ותוספות.
מסופר על ה"חתם סופר" זיע"א: בילדותו היה מאריך מאוד בתפילתו 
ומתחנן לה' שיהיה תלמיד חכם. לעומת זה חברו היה ממהר בתפילתו. 
פעם אחת אמר לו חברו דע לך שבזמן שאתה מאריך בתפילתך אני 
מספיק ללמוד עמוד גמרא והרי הנהגתך זו היא ביטול תורה. ענה לו 
ה"חתם סופר": הגמרא אומרת "כל המאריך בתפילתו מאריכין לו ימיו 
ושנותיו". אם כן בשנים אלו שיוסיפו לו מן השמים בהם אני אשלים 

את מה שלמדת. כך זכינו למאור הגדול ה"חתם סופר" זיע"א.
הב"ח  רבינו  על  זיע"א  ממוגלניצא  מאיר  חיים  רבי  הגה"ק  סיפר 
זצוק"ל: שהיה ידוע ומפורסם בדורו שכל "חולה" שבא ונכנס לתוך 
גודל  לרוב  ולומד שם  יושב  רבינו הב"ח  ד' אמות של הלכה שהיה 
יגיעתו העצומה בלימוד התורה היה אותו החולה מתרפא מיד במקום 

ממאור קדושת תורתו.
מסופר על הגה"ק ה"דרכי תשובה" זצוק"ל: פעם נכנס אליו אברך אחד 
וביקש ממנו שיתפלל בעדו שיזכה שיהיה לו "התמדת התורה" ענה 
לו הרב: איך אוכל להתפלל עד דבר שתלוי "בבחירה" והרי "התמדת 
התורה" היא מצוות עשה מדאורייתא שנאמר "והגית בו יומם ולילה" 

ודבר זה תלוי בבחירתך ובתוקף ואומץ החלטתך. אלא מה שאני כן 
יכול לעשות זה להתפלל בעדך שתזכה לטעום את הטעם הנפלא 
של חשקות עריבות נעימות ומתיקות תורתינו הק' ואז יכנס ויקבע 
בלבבך תשוקת ואהבת התורה וממילא לא תוכל לישון גם בלילה 
בך  ויתקיים  בתורה"  "התמדתך  לרוב  הנר  את  לכבות  ולא תמהר 
הפסוק "טעמה כי טוב סחרה" - תטעם את טעמה הטוב של סחרה 
של תורה. ואז "לא יכבה בלילה נרה" - לא תמהר לכבות בלילה את 

הנר לישון לרוב "התמדתך בתורה".



המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

נגילה ונשמחה בך

בס"ד

עורך
הרב עוזיאל אדרי

אחראי מערכת
הרב אברהם טריקי

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

גליון מס'
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דבר רב העיר שליט"א דבר העורך

לוח זמנים שבועי

זמני הדלקת הנרות

בברכת שבת שלום ומבורך

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

במעמד רם ונשגב זה בו אנו מציינים את יום ירושלים, עלינו להתבונן מה בעצם משמעות 
היום הזה, ועל מה אנו חוגגים: האם על הנס המופלא שעשה עמנו השי"ת ביום הזה בשנת 
הצילנו  והקב"ה  להשמידנו,  הארץ  כנפות  מארבע  אויבינו  זממו  בה  מלחמה  באותה  תשכ"ז 
כל העולם  אויבינו אלא את  רק את  לא  היכו בתדהמה  ומופלאים אשר  גלויים  בניסים  מידם 
ובמרכזם הכותל המערבי  ושאר מקומות הקדושים,  והר הבית  ירושלים  או על שחרור  כולו. 
אשר לא זזה ממנו שכינה לעולם. ולעומת שני הערכים הנשגבים הללו, נצבים לנגד עינינו דברי 
הרמב"ם החדים )הלכות לולב פ"ח, הלכה טו(: 'השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה ואהבת 
האל שציוה בהן', ללמדך שגם מועדי ישראל אשר מצות השמחה בהם מפורשת בתורה, אינה 
יכולה להתקיים אם לא שיתרומם בהם האדם לשמוח בעשיית המצוות וחביבות התורה. נמצא 
שגם היום לא תהא שמחתנו שלימה, אלא אם כן נשכיל להתנוסס על גלי אהבת הנס – לאהבת 

האל וקיום מצוותיו מתוך שמחה!
ברם, כבר האיר המדרש בשיר השירים )א, לב( את עינינו בתעלומה זו, וזה תוכן דבריו עה"פ 
)תהלים קיח, כד( 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו: אמר רבי אבין אין אנו יודעים במה לשמוח, 
אם בקב"ה אם ביום. עד שבא שלמה ופירש, נגילה ונשמחה בך – בקב"ה, בך – בתורתך, בך – 
בישועתך'. והדברים מופלאים, שהרי גם בדברי דוד המלך ע"ה ניתן לכלול את כל אלה במ"ש 
נגילה ונשמחה בו': בו – בקב"ה, בו – בתורתו, בו – בישועתו. וא"כ מה חידש שלמה בחכמתו 

יותר ממ"ש דוד אביו, עד שבא רבי אבין ואמר אין אנו יודעים וכו'.
ונראה לבאר בס"ד עומק כוונת המדרש בזה, בהקדם לדברי הגמ' )שבת פח, א( עה"פ 'ויתייצבו 
בתחתית ההר' )שמות יט, יז(: 'מלמד שכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים 
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם... אמר רבה אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב 
לפנינו,  מפורש  כן  כי  הנה  כבר'.  שקיבלו  מה  קיימו   – היהודים  וקיבלו  קיימו  כז(  ט,  אסתר  )מגילת 
שהמפתח לקבלת התורה בשמחה – הוא אהבת ה' והכרה ברורה בחסדיו המרובים עמנו בכל עת ובכל 
שעה. ולהכרה זו הגיעו ישראל בימי אחשוורוש, מפני 'אהבת הנס' שהיתה להם, כמבואר ברש"י שם 

)ד"ה בימי(.
ובזה יאירו דברי רבי אבין במ"ש 'אין אנו יודעים במה לשמוח – אם בקב"ה אם ביום', רוצה 
לומר שאין אנו יודעים מהו המפתח לשמחה המושלמת – שישמח האדם בעשיית המצוות ואהבת 
האל שציוה בהן )כהגדרת הרמב"ם(. עד שבא שלמה בחכמתו וגילה רז זה ואמר 'נגילה ונשמחה בך': 
בך – בקב"ה, היינו אהבת ה'. ועל ידי אהבת ה' יבוא לידי חביבות התורה וקיום מצוותיה בשמחה, 

וז"ש בך – בתורתך, והמפתח לזה הוא בך – בישועתך, היינו אהבת הנס, והבן.
אמור מעתה, שהמעמד הנשגב הזה בו אנו מציינים בערגה ובכיסופין את יום ירושלים, מאגד 
בתוכו את שלושת השמחות הללו בעבותות של אהבה: אהבת ה', אהבת תורה ואהבת הנס. 

לקיים מ"ש 'נגילה ונשמחה בך': בך – בקב"ה, בך – בתורתך, בך – בישועתך!
אלא שעדיין שמחתנו היא בגדר 'וגילו ברעדה', שכן דוקא בשוב ה' את שיבת ציון מתעוררים 
בנו הגעגועים לבנין ירושלים ובמרכזה בית מקדשינו ותפארתנו. ועל כך, עלינו להתבונן בעוד 
פסוק מדברי שלמה המלך ע"ה )שיר השירים א, יח(: 'קורות בתינו ארזים רהיטנו ברותים', ופירש 
רש"י 'שבח המשכן הוא זה'. וצריך ביאור, וכי מה שבח יש במשכן שהוא בנוי מעצי ארז. ולפי 
הנראה, הנסתר בדברי רש"י הללו, מפורש בדרשת הגמ' )יומא לח, א( על פסוק זה: 'תנו רבנן 
ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של  ניקנור(, אמרו כשהלך  )של  נעשו לדלתותיו  נסים  מה 

מצרים בחזירתו עמד עליו נחשול שבים לטבעו, נטלו אחת מהן והטילוה לים ועדיין לא נח 
הים מזעפו. ביקשו להטיל את חברתה, עמד הוא וכרכה אמר להם הטילוני עמה, מיד נח הים 
מזעפו. והיה מצטער על חברתה, כיון שהגיע לנמלה של עכו היתה מבצבצת ויוצאה מתחת 
שלמה,  אמר  ועליה  ליבשה.  והקיאתה  בלעתה  שבים  בריה  אומרים,  ויש  הספינה.  דופני 
קורות בתינו ארזים רהיטנו ברותים – אל תקרי ברותים אלא ברית ים. לפיכך כל השערים 

פרשת השבוע

במדבר - ״מסכת אבות פרק ה׳ ״

התורה, האדם והעולם
יום  בכל  "רמ"ח",  גימטריה  "במדבר"  ה'בן לאשרי'  כתב 
יוצא כרוז מן השמים להזהיר על אחת משס"ה מצוות 
כתב  השנה,  ימי  משס"ה  יום  אותו  שכנגד  תעשה  לא 
של  לגופו  מהנשמה  כרוז  יוצא  יום  בכל  חרדים  בספר 
האדם להזהירו על רמ"ח ושס"ה מצוות התלויים ברמ"ח 
גידיו, אך בגלל גסות החומר אינו שומע  אבריו ושס"ה 
כרוזים אלו, כמ"ש במדרש שאצל אברהם אבינו ע"ה גופו 
היה זך וטהור, ואבריו וגידיו לימדוהו את התורה. והנה 
"במדבר סיני" גימטריה "בשלום", כשישרור שלום בעולם 
שהעולם יזדכך בגאולה השלימה, הארץ שנבראה בציור 
גידים תלמד את התורה, כדכתיב  רמ"ח אברים ושס"ה 
'עין הארץ', 'פה הארץ', 'גידי הארץ' וכו', משא"כ השמים 
נאמר  ולכן  השמים',  'לב  כדכתיב  לב  בציור  רק  נבראו 

שניתנה התורה בארץ ולא בשמים היא.

העלון טעון גניזה.
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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

4:09
4:17
5:42
8:24
9:06

12:39
13:15
18:31
19:43
20:00

4:09
4:17
5:42
8:24
9:06

12:39
13:15
18:31
19:43
20:00

4:09
4:17
5:42
8:24
9:06

12:39
13:15
18:32
19:44
20:01

4:08
4:16
5:42
8:24
9:06

12:40
13:16
18:32
19:44
20:01

4:08
4:16
5:47
8:24
9:06

12:40
13:16
18:33
19:45
20:02

4:08
4:16
5:42
8:24
9:06

12:40
13:16
18:33
19:45
20:02

4:08
4:16
5:42
8:24
9:06

12:40
13:16
18:34
19:46
20:03

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
כח׳ אייר
מג׳ לעומר
2.6.19

יום ב'
ער״ח סיון
מד׳ לעומר
3.6.19

יום ג'
ר״ח סיון

מה׳ לעומר
4.6.19

יום ד'
ב׳ סיון

מו׳ לעומר
5.6.19

יום ה'
ג׳ סיון

מז׳ לעומר
6.6.19

יום ו'
ד׳ סיון

מח׳ לעומר
7.6.19

שבת קודש
ה׳ סיון

מט׳ לעומר
8.6.19

בס"ד

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

במדבר
והיה מספר
19:22
20:13
21:08

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח

שבת  שלום

דרושות מתנדבות
פעם בשבוע

לקפיטריה לחלוקת שתיה ועוגות
לחולים ולבני משפחותיהם

ע"י ארגון החסד הגדול "עזר מציון"
הפועל בביה"ח סורוקה

בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-12:00 בבוקר

אורות עונג שבת

"שבת מברכין"
המולד בליל שני שעה 03:54, וחלק 1 )לפנות בוקר(

ראש חודש סיון ביום שלישי הבעל״ט.

התורה ועבודת המידות
ניתנה התורה במדבר שכל  'וידבר ה' אל משה במדבר סיני' למה 
השם עצמו כמדבר בענווה ובזיכוך גופו ונפשו זוכה לתורה הקדושה, 
כדאיתא במסכת זבחים קולות וברקים של מתן תורה בהר סיני היו 
הולכים מסוף העולם ועד סופו וכו', באו מלכי אומות העולם אצל 
להם  וכו', אמר  קול ההמון ששמענו  לו מה  ואמרו  בלעם הרשע 
חמדה טובה יש לו להקב"ה וכו', ומבקש ליתנה לבניו, שנאמר 'ה' 
עוז לעמו יתן', מיד פתחו ואמרו כולם 'ה' יברך את עמו בשלום'. 
"בשלום".  דוקא  ישראל  את  ברכו  האומות  מדוע  להבין  וצריך 
אלא זהו מה שהשיבם בלעם שמזה שניתנה התורה לישראל 'ה' 
עוז לעמו יתן', זה לך האות שזכו ישראל לזאת מפני העוז והכוח 
שהזדככו והתעלו בקדושה ובטהרה ועשו שלום בין רמ"ח איבריהם 
הגשמיים והרוחניים, ע"י ההכנה הגדולה בימי ספירת העומר, וזהו 

מה שהודו האומות ואמרו 'ה' יברך את עמו בשלום'.

מתיקות הסוכר דרך כף היד
פעם  לו  דנתנו  זי"ע,  מרוזין  ישראל  רבי  האדמו"ר  כ"ק  על  מסופר 
אחת קפה וקוביית סוכר לשתות, לקח הסוכר בכפו וסגרה, ושתה 
הקפה, וכששאלוהו, הלא נתנו לו גם סוכר, ולמה שתה בלי סוכר, 
פתח את כפו והראה שאין שם סוכר, ואמר להם כל רמ"ח האיברים 
מציצת  ע"י  גם  להמתיק השתיה  ויכולים  לזה,  זה  לסייע  צריכים 
הסוכר בכף היד, אך זה הוא כאשר יש שלום בין כל האיברים אז 
כל אבר פועל לסייע לאבר השני, אך כאשר האדם חוטא, כתיב 'אין 
שלום בעצמי מפני חטאתי', אז האדם מוכרח לשתות ולמצוץ גם 
הסוכר דווקא דרך הפה, אבל מי שאינו חוטא אפשר הוא שאבר 

אחר מוצץ הסוכר, ומתיקותו נרגש בפה.

ללמוד בעולם 
העליון

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

סניף באר-שבע

עולם חסד
יבנה

תזכנה למצוות
לפרטים והצטרפות

להתקשר לרבנית מרים דרעי
בית: 08-6436531/6 | נייד: 052-7633765


