
בס"ד

אחראי מערכת: הרב אברהם טריקיעורך: הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

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

זמני הדלקת הנרות

לוח זמנים שבועי

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

שקיעה 

צאת הכוכבים

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

5:38
5:44
6:51

18:04
18:17

9:01
9:35

5:39
5:45
6:52

18:03
18:16

9:02
 9:35

5:40
5:46
6:53

18:02
18:15

9:02
 9:36

5:41
5:47
6:54

18:01
18:14

9:02
 9:36

5:42
5:48
6:54

18:00
18:13

9:03
 9:36

5:42
5:49
6:55

17:59
18:12

9:03
 9:37

5:43
5:50
6:56

17:58
18:11

9:04
9:37

לוח הזמנים
לפי שעון "קיץ"

יום ד'
ה' מרחשון
25.10.17

יום ו'
ז' מרחשון
27.10.17

יום ה'
ו' מרחשון
26.10.17

יום ג'
ד' מרחשון
24.10.17

שבת קודש
ח' מרחשון
28.10.17

יום א'
ב' מרחשון
22.10.17

יום ב'
ג' מרחשון
23.10.17

מדוייק לבאר-שבע

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

דבר רב העיר שליט"א

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

734

גירסא דינקותאסימן טוב לכל השנה
ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ָיָצא ַאּׁשּור ַוִיֶּבן ֶאת ִניְנֵוה... )בראשית י, יא(
מן הארץ: כיון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד ומורדין במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם. )רש"י(

דברי רש”י הללו אשר מקורם במדרש רבה )לז, ד(, יש בהם כדי לאלפינו בינה עד כמה צריך 
האדם להרחיק את בניו מכל זיק של השפעה שלילית. שכן ַאשּור בנה עיר שלימה מן המסד 

ועד הטפחות, רק כדי להרחיק את בניו מנמרוד!
ועתה שא נא עיניך וראה, עד היכן הגיעה השפעת 'הגירסא דינקותא' של אנשי העיר נינוה 
לדורותיה. וכה הם דברי הכתובים ביונה: 'ויהי דבר ה' אל יונה בן אמיתי לאמר, קום לך אל 
נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני ה'... 
ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר, קום לך אל נינוה... ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה 
נהפכת, ויאמינו אנשי נינוה באלוהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם... וישובו 
כי שבו  וירא האלוהים את מעשיהם  בכפיהם...  היה  ומן החמס אשר  איש מדרכו הרעה 
מדרכם הרעה וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה'. והנה מעודי ועד 
הלום לא זכיתי להבין משמעותן של כתובים אלו, וככל שהוספתי להתבונן בהם כך גדלה 
תמיהתי בכל הכתוב בהם. שכן בדור שפל עסקינן עד כי 'עלתה רעתם מלפני' ונגזרה עליהם 
כליה ל"ע, ואם כן יפלא עד למאוד היאך בדרשה קטנה בת כמה תיבות של איש אשר מעולם 
לא הכירוהו, ואף לא הוכיח את דבריו בשום אות ומופת אלא סתם ואמר 'עוד ארבעים יום 
ונינוה נהפכת' – מיד 'ויאמינו אנשי נינוה באלוהים' וקראו צום ולבשו שקים, גדולים וקטנים, 
והלב  הרעה'.  מדרכם  'כי שבו  הכתוב  עליהם  העיד  עד אשר  ולבהמה,  לחיה  גם  עשו  וכן 
משתומם, מהיכן שאבו אנשי נינוה את הכוח האדיר להתהפך ברגע אחד, מעם אשר גדלה 
רעתו מלפני ה' מרוב החמס אשר היה בכפיהם – לעם אשר העיד עליו יודע תעלומות 'כי 
שבו מדרכם הרעה'. וביותר יפלא, מה שפירשו חז"ל על הכתוב 'ויקום יונה לברוח תרשישה': 
ביקש יונה לברוח משליחות זו, כדי שלא לעורר קטרוג על ישראל בזה שאנשי נינוה הרעים 
והחטאים נשמעין לדבריו מה שאין כן ישראל וכו'. ויש לתמוה, מהיכן ידע יונה שדבריו יהיו 

נשמעין באוזני אנשי נינוה, עד שברח בשל כך משליחותו של מקום!
אך לאור דברי המדרש הנז"ל, שוב לא יפלא עוד מנין שאבו אנשי נינוה את הכוח הגדול 
להשתנות מבירא עמיקתא – לדרגת 'ויאמינו אנשי נינוה באלוהים', שכן את 'הניצוץ' של 
מדורה זו כבר השריש בתוכם אבי אביהם אשור בחרדתו הגדולה לחינוכם, ולא היה צריך 
אפוא אלא למי שיבוא ויצית את הניצוץ הזה. וגם יונה בנבואתו ידע היטב שדבריו יתקבלו 
ע"י אנשי נינוה מפני שניצוץ אביהם אשור טמון בתוכם, ולפיכך ביקש 'לברוח תרשישה' כדי 
שלא לעורר קטרוג על ישראל וכפי' חז"ל. ורק אחרי קריאת ה' אליו שנית לאמור 'קום קרא 

אליה', ביצע את שליחותו )ושוב מצאתי יתד נאמן לביאור זה בפי' החזקוני בראשית שם, עי"ש(.
וכעין זה ממש, יש לנו ללמוד מפרשת הצלתו של לוט, וכה הם דברי הכתוב )בראשית יט, א(: 
'ויבואו שני המלאכים סדומה בערב ולוט יושב בשער סדום וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו 
אפיים ארצה'. ועי”ש בגודל מסירות נפשו של לוט להכנסת אורחים של אותם מלאכים, 
עד כי ביקש להוציא את שתי בנותיו להמון העם – ‘ורק לאנשים האל אל תעשו דבר כי 

על כן באו בצל קורתי'. והנה ככל שמתבוננים במקראות אלו על מדרשיהם הק', הלב 
משתומם מגודל תהפוכות נפשו של לוט. דמחד גיסא דרשו רבותינו )בב"ר מובא ברש"י( על 
הכתוב 'ולוט יושב בשער סדום': אותו היום מינוהו שופט עליהם, ללמדך שלוט היה חוד 
החנית של חוקת סדום ועמורה – אשר דנה במיתה משונה את אותה ריבה שהכניסה 
אורח. ומאידך גיסא אותו לוט אשר בו ביום נתמנה לשופט, מגלה מסירות נפש כה 
מופלאה ל'הכנסת אורחים' עד כדי סיכון נפשו וב"ב, ועד כדי מסירת שתי בנותיו להמון 

העם לעשות בהן 'כטוב בעיניכם' ובלבד שלא יגעו חלילה באנשים הללו.

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

נח
השמים כסאי
17:46
18:36
19:14

פרשת השבוע: נח שבת וראש חודש



אורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה

הודעה חשובה

בס"ד

ברם אחרי דברי רש"י )שם( עה"פ 'וירא לוט – מבית אברהם למד 
לחזור על האורחים', יובן היטב מה גרם לתהפוכות נפשו של לוט, 
שכן מידה זו של הכנסת אורחים הוטבעה בו עת אשר גדל בביתו 

של אברהם וראה היאך היה מוסר נפשו למען הכנסת אורחים.
ובאמת מה לנו כי ננדוד עד לנינוה או לשופט סדום בכדי ללמוד 
יסוד זה, והלא מעשים הם בכל יום אשר עינינו תחזינה כיצד אנשים 
אשר היו רחוקים מכל זיק של יהדות ומהם שהיו כופרים ואף מסיתים 
ומדיחים מדבר ה' רח”ל, וראה זה פלא לאחר דרשה אחת או כמה 
נימוח, וכל השכלתם  ימים של סמינר... לב האבן של אנשים אלו 
היתה לבוז בעיניהם, וכל זה בזכות דרשה אחת טובה ששמעו מאדם 
‘בסולם  בדיקה קצרה  ולתורתו. אלא שלאחר  לו  בזו  כך  כל  אשר 
וחרד  שעמל  מי  בעבר  שהיה  לדעת,  נוכח  אתה  שלהם  היוחסין' 
לגורל חינוכם. ושוב הלב משתומם, היכן נעלמו כל אותן דמעות של 
אותו סבא ואותה סבתא, האלו הם פירותיהם. ואולם בצירופן של 
שתי ‘התמיהות' הללו, הנך מקבל את התשובה ההולמת ביותר, שכן 

הוא אשר למדנו והשכלנו מפרשת הצלתם של לוט ואנשי נינוה!

ממלכת התורה בעיר האבות
שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

בנשיאות ובראשות כב' מורינו המרא דאתרא
הגאון רבי יהודה דרעי שליט"א

היננו להודיע לכל חברי בית מדרשינו היקרים:
רבני ואברכי הכולל

בית מדרש גבוה להוראה ודיינות "קול יהודה"
ובתי המדרש "אבני עזר" ו"נתיבי הוראה"

ומאות תושבי באר-שבע היקרים,
משתתפי רשת שיעורי התורה בכל רחבי העיר

כי לאחר תום חופשת "בין הזמנים" יתחילו הלימודים
ב"ה ביום ראשון, ב' מרחשון תשע"ח )22.10.17 למיניינם(
לפי מערכת הימים והשעות הרגילים ובמקומות הקבועים

אנו מאחלים לרבנן ותלמידהון חורף בריא ומלא
וברכת ה' בלימוד התורה הק' היקרה מפנינים

והרחבת גבולות התלמידים
ונזכה כולנו להגדיל תורה ולהאדירה בעירנו הק'.

יישר כח!

בברכת התורה
הנהלת בתי המדרש

היננו מודים מקרב לב
בשם מאות משפחות נזקקות

לאברכי בית המדרש הגבוה להוראה ודיינות
"קול יהודה" ושאר פעילים שעזרו וסייעו בידי

הרבנית מרים דרעי תחי'
בחלוקת מאות סלי המזון בערב החג לאברכים 

בני התורה ולמשפחות נזקקות בעירנו הק'.

בברכת התורה והצדקה
וועד הצדקה שע"י בית מדרש

"קול יהודה"



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

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו 

של מורינו המרא דאתרא
הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

במלאת 4 שנים לעלייתו בסערה השמימה
של מרן מלכא, עטרת ראשנו ותפארתינו הראשל"צ

מרן רבנו עובדיה יוסף זצוקללה"ה

הלכות משיב הרוח ושאלת טל ומטר

על מנת להקל  לענייני העגונות.  ידוע במסירותו העצומה  זיע"א היה  מרן 
מעליהן את סבלן, ישב יומם ולילה כדי למצוא מזור למצבן הקשה. אחד הרבנים 
מתל אביב שהגיע לנחם סיפר, שבלילה חורפי אחד של תקופת טבת, היה בדרך 
לביתו, והשעה הייתה סמוך לשלוש אחר חצות. לפתע אני מבחין מרחוק בדמות 
של רב המתקרבת אלי בריצה, והוא מסמן לי לעצור לרגע. רק משהתקרב, ראיתי 
שמדובר ברבה של העיר, הלוא הוא מרן זיע"א שהיה אז רבה של תל אביב, הייתי 
אביב.  תל  של  ברחובותיה  כזו  בשעה  עושה  הוא  מה  השתוממות  ואחוז  מופתע 
מרן זיע"א הגיע כשהוא מתנשם ומתנשף, וביקש שאסביר לו כיצד מגיעים לרחוב 
פלוני. הראיתי לו את הכיוון, אבל לא יכולתי להתאפק ושאלתיו מה יש לו לעשות 
שם בשעה כזו. הוא הצביע על תיק המסמכים שבידיו, ואמר שזהו תיק של הגונה, 
'וזה עתה סיימתי לכתוב את הפסק ההלכתי כתב היתר לעגונה שאפשר להתיר לה 
להינשא, וכיון שכך, לא רציתי לעכב ולו לרגע אחד את הבשורה הטובה' אמר הרב 
בפשטות האופיינית שלו והוסיף: ' כיצד אני יכול לעלות על יצועי, ולישון, בה בעת 
שיודעני שאשה אומללה זו ערה בביתה ומצפה ומחכה לתשובתי בכיליון עיניים?! 
לכן החלטתי לבשר לה אפילו בשעה כזו, ובלבד לחסוך מיהודי אפילו כמה שעות של 

צער, ובטוחני שהיא תשמח מאד בכך'.... 
אירוע מרתק נוסף הקשור אף הוא בעניינן של העגונות. לפני עשרות שנים היה 
אירוע מחריד ב'בנין כלל' בירושלים בו נרצח יהודי, ואשתו נזקקה להיתר עגונות. 
המשטרה, שכמעט לא מצאה את ידיה ורגליה באירוע המסויט ההוא, הפקידה בידיו 
של מרן זיע"א שתי קלסרים עבי כרס ובהם מסמכים מיגעים של חקירות המשטרה 
ינסו  שהעבריינים  חשש  שהיה  כיון  הנפשע.  המעשה  על  מהזירה  העדויות  ושלל 
לחטוף את התיקים הללו, על מנת להעלים ראיות, הציבה המשטרה אבטחה מיוחדת 
על בית הרב, עד שיסיים לעבור על המסמכים. מפקדי המשטרה היו בטוחים שהזמן 
שידרש למרן זיע"א כדי לעבור ולעיין בשני הקלסרים, תגיע לחודשים ארוכים, ועד 
אז לא תתקבל פסיקתו בעניין העגונה. אך מה מאוד הופתעו כאשר למחרת כבר 
בית  התיקים תחת  ושני  אליהם,  מגיע  זיע"א  מרן  את  ראו  מוקדמת  בוקר  בשעת 
שחיו, ופסק ההלכה כתב היתר לעגונה כבר מוכן בידיו. במשך כל הלילה שקד על 
כתיבתה של התשובה הדחופה, תוך שהוא עובר על כל המסמכים ויודעם בעל פה, 
משימה שהייתה נחשבת למעלה מכוחותיו של בר אנוש. גם במקרה זה השתדל מרן 
זיע"א לספק את התשובה בהקדם האפשרי, על מנת שלא תתייסר עוד העגונה. אחד 
החוקרים של המשטרה שעמד מופתע והמום לא האמין למראה עיניו איך אפשר 
לעבור במהירות כזאת בלילה אחד על תיק כל כך מורכב ומסובך אשר נבנה בעמל 
רב במשך תקופה ארוכה. הוא ניסה 'לבחון' את מרן זיע"א, ולדעת האם באמת עבר 
על כל המסמכים, וציטט בפניו כמה שורות ממסמך כלשהוא, ועשה זאת בכוונה 
בצורה מוטעית, ולתדהמתו הרבה מרן זיע"א מיד תיקנו ועצרו במקום ואמר לו ' לא 

כך כתוב במסמך ההוא'...
נשמתו של מרן ה"בית יוסף"

נוסיף על זה את מה שאמר הצדיק המקובל רבי יצחק כדורי זיע"א על מרן זיע"א 
שנשמתו היא משורש נשמתו של מרן רבינו יוסף קארו ה"בית יוסף" זיע"א.

מאור עינים בציון מרן ה"בית יוסף"
בוקר אחד בתקופת חג הפסח תשל"ה, כשקם מרן זיע"א משנתו כבדו מאור עיניו 
והתלונן כי הוא חש כאילו התכסו עיניו בתבלול האוטם עיניו מלראות עד כדי כך 
והנה הבעיה הלכה והחריפה עד שלא היה  שנבצר ממנו ללמוד מתוך הספרים.  
זו הייתה לקויה ביותר, רק  וגם ראיה  וגושים גדולים  ביכולתו לראות אלא עצמים 
דמות גווני שחור ולבן. ובאותו זמן היה נזקק שבני ביתו יקראו לפניו מתוך הספרים. 
מכאוביו גברו כל אימת שקרן אור כלשהיא חדרה לעיניו, וכשהיה מבקש למסור את 
שיעורו המפורסם במוצאי שבת ב"יזדים" נאלצו לכבות בהיכל את אורות החשמל, 
מלבד מנורה אחת בודדת. כשדרש ברופאים המליצו לו לערוך ניתוח בעיניו. אבל 
כשהלך לקבל ברכה מהצדיקים האדמו"ר ה"בבא סאלי" זיע"א והמקובל רבי מרדכי 
שרעבי זיע"א, הורו לו שלא לשמוע בקול עצת הרופאים. "כשם שזה הגיע לבד כך 
להתפלל את  זיע"א  מרן  יתירה  והנה מעולם הקפיד הקפדה  פסקו.  לבד",  ילך  זה 
המסוק  עם  חוזר  כשהיה  גם  ביחידות.  להתפלל  ולא  במניין  הציבור  עם  תפילותיו 
היו  חולה  כשהיה  וגם  הלילה,  באמצע  מאוחר  הארץ  ברחבי  הגדולות  מהעצרות 
מארגנים לו להתפלל במניין. ואולם בימים ההם היה מרן זיע"א מתפלל את תפילת 
ערבית ביחידות בביתו, לפי שחפץ היה להאריך בתפילה ובתחנונים ולשפוך בדמעות 
כמים ליבו לפני ה' מלך רופא נאמן ורחמן שישלח לו רפואה שלימה למאור עיניו. 
קרוע  בלב  תפילתו  את  להתפלל  אחת  בפינה  נעמד  זיע"א  מרן  היה  לילה  בכל 
שבשמים  מאבא  מבקש  והיה  לתיאור,  ניתנות  שאינן  נוראות  בבכיות  ומורתח, 
לעומתו,  בתורתך!".  עיני  והאר  עיני  מאור  לי  החזר  ממך  "אנא  שליש:  בדמעות 
הרבנית הצדקת מרגלית ע"ה, עזר כנגדו, הייתה נעמדת בפינה שניה ומצטרפת גם 
היא לתפילות, לחלות ולחנן שישלח ה' דברו וירפאהו. לעצת הרופאים, כאמור, לא 
שמע מרן זיע"א. מה עשה? נסע לטבריה ושכר שם חדר במלון לכמה ימים, על מנת 
שיוכל לנסוע לצפת ולהעתיר על קברו של מרן רבינו יוסף קארו ה"בית יוסף" זיע"א 
לרפואתו השלימה. ואכן, יום יום היה מרן זיע"א נוסע לצפת, משתטח על ציונו הק' 
של מרן ה"בית יוסף" במשך שעות ארוכות, מתוך שהיה מבקש לעורר את זכותו 
ומבקש: "הקדשתי את מפעל חיי להחזיר עטרת תפארת תורתך ליושנה, פסיקת 

ההלכה של יהדות ספרד על פי פסקי מרן ה"בית יוסף".
יהי רצון שזכות מרן ע"ה תגן בעד כל עם ישראל אמן

ת.נ.צ.ב.ה.א.



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

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

לרפואת
ר' יוסף שלמה

בר עליה
ורחל 

בת סימי 

******* תזכורת *******
ביום חמישי בלילה, ליל ז' במרחשון

מתחילים לומר בתפילת ערבית "ברך עלינו"
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שבת 
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התודה והברכה


