בס"ד

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

גליון מס'

742

עורך :הרב עוזיאל אדרי פרשת השבוע :מקץ  -שבת חנוכה אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר העורך
זאת חנוכה

דבר רב העיר שליט"א
הנס שבטבע

ּבְ נֵ י ּבִ ינָ ה יְ ֵמי ְׁשמֹונָ ה ָקבְ עּו ִׁשיר ְּורנָ נִ ים
(מתוך פיוט מעוז צור ישועתי)

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום א' יום ב'
ער"ח טבת א' דר"ח טבת

יום ג'
יום ו' שבת קודש
יום ד' יום ה'
ב' דר"ח טבת ב' טבת
חנוכה ג' טבת ד' טבת ה' טבת
נר ז' דחנוכה זאת
23.12.17 22.12.17 21.12.17 20.12.17 19.12.17

5:29
5:35
6:37
8:33
9:04
11:37
12:08
15:52
16:44
16:56

5:32
5:38
6:40
8:36
9:06
11:40
12:10
15:55
16:46
16:58

נר ה' דחנוכה נר ו' דחנוכה

18.12.17 17.12.17

עלות השחר
5:29
זמן טלית ותפילין
5:35
זריחה  -הנץ החמה 6:37
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:33
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:03
חצות יום ולילה
11:37
מנחה גדולה
12:08
פלג המנחה
15:52
שקיעה
16:43
צאת הכוכבים
16:56

5:30
5:36
6:38
8:34
9:04
11:38
12:08
15:53
16:44
16:56

5:30
5:36
6:38
8:34
9:05
11:38
12:09
15:53
16:44
16:57

5:31
5:37
6:39
8:35
9:05
11:39
12:09
15:54
16:45
16:57

5:31
5:37
6:39
8:35
9:06
11:39
12:10
15:54
16:45
16:58

"שבת מברכין"

המולד ביום שני ,שעה  13:41וחלק 1
ראש חודש טבת בימים שני ושלישי הבעל"ט.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

מקץ
רני ושמחי

16:22
17:14
17:45

ידועה ומפורסמת קושיית מרן הבית יוסף (אורח חיים סימן תרע) ,מדוע קבעו שמונה ימי חנוכה,
והלא מצאו פך שמן חתום בידי כהן גדול אשר הספיק ליום אחד ,אם כן נמצא הנס רק שבעה ימים.
ועיין שם מ"ש לתרץ קושיא זו ,בכמה אופנים .ולמעשה כבר הקדימוהו הרבה מרבותינו הראשונים
בקושיא זו (המאירי ,האשכול ,הרא"ם ,רבינו יהונתן הכהן מלוניל ,ועוד) ובראשם הרא"ש באורחות חיים
(הלכות חנוכה סימן ב) ,עיין שם.
וגם רבותינו האחרונים ,עמדו על מדוכה זו ,וכתבו ליישב קושיא זו בתירוצים רבים ,כל אחד כיד
ה' הטובה עליו .ברם נמשכתי בלבי ,דוקא לתירוץ אחד הפחות מפורסם שבהם ,והוא שגם על הנס
שבטבע מחוייבים אנו להודות .שכן גם שמן דליק ,לא היה דולק אילולי נתן בו הקב"ה תכונה של
הדלקה .וכדרך המבואר בגמ' (תענית כה ,א) במעשה רבי חנינא בן דוסא ,אשר אמר לבתו' :מי שאמר
לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק' ,והיינו שיש להתפעל מדליקת השמן באותה מידה ממש של
התפעלות שיש בדליקת החומץ! שהרי שניהם דולקים על פי נס הבריאה של הקב"ה .ומעתה שוב
לא יפלא ,מדוע קבעו שמונת ימי חנוכה ,שכן בזה רצו להורות ,כשם שיש לנו להודות על שבעת
ימי 'הנס' כך באותה מידה ממש יש לנו להודות גם על היום השמיני שהוא 'הנס שבטבע' .ואולי ניתן
לרמוז זאת ,בדברי דוד המלך ע"ה (תהלים יב ,א) למנצח על 'השמינית'.
והן אמת ,שרק 'בני בינה' כדוגמת רבי דוסא ,יכולים להגיע להכרה נכוחה זו ,מכל מקום זוהי הדרך
הישרה והאמת הצרופה בה צריך לדבוק ,מפני שהיא יסוד ושורש עבודת המאמין בהשגחת הבורא
יתברך שמו ויתעלה .וזה עומק כוונת הפיוט במה שכרך את מנין ימי השמונה ,בחכמת הבינה 'בני
בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים' ,רוצה לומר ,מתוך שהיו בני בינה המבינים דבר מתוך דבר קבעו
ימי שמונה.
ושוב מצאנו יסוד זה מפורש בתורה ,על אודות הישיבה בסוכה (ויקרא כג ,מב-מג)' :בסוכות תשבו
שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני
ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים' ...ובזה הורה לנו הכתוב ,שכל תכלית מצות הישיבה בסוכה,
הוא למען נכיר ונדע את חסדו של הקב"ה בהושיבו את בני ישראל בסוכות .ויש להבין ,הלא השי"ת
הוא שבחר להוליך את העם דרך המדבר ארבעים שנה ,וטבעי הדבר שיקיפם בענני כבוד כדי לנחותם
בדרך ולהגן עליהם מפני הצינה והחמה ,ובפרט למאן דאמר דסוכות ממש עשה להם .ואם כן יש
לתמוה ,מדוע ציוה לנו הכתוב לציין ולזכור דוקא חסד זה של 'בסוכות הושבתי' ,והלא מן הראוי היה
לציין ולזכור יותר את הנסים הגלויים והעל טבעיים כמו עשרת המכות וקריעת ים סוף וירידת המן
מהשמים וכו' .ברם לדברינו אין מקום לפליאה זו ,שכן בזה למדה לנו תורה שעל האדם להרגיל עצמו
להודות ולהלל את השי"ת לא רק על הניסים והנפלאות ,אלא גם על הדברים הנראים לעין כדברים
טבעיים הנצרכים לאדם לעצם קיומו .וזה עולה יפה בקנה אחד עם מאמר רז"ל על אודות הקשר שבין
חג הסוכות לזמן האסיף ,כדי להורות לאדם שלא יאמר כוחי ועוצם ידי הביאו לי את ברכת האסיף
מהשדה ,אלא הכל מאתו יתברך .שכן לפי המבואר ,זה מהות ותכלית חג הסוכות ללמד את האדם
שגם החסדים הטבעיים ביותר כמו הזריעה והקצירה המסמלים יותר מכל את כוח הטבע הם למעשה
ניסים ונפלאות .והוא שאנו מתפללים שלוש פעמים בכל יום' ,ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך
וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים'.
ובזה נבין את גודל התביעה הנוראה ,ממי שאינו יודע להכיר טובה לבורא עולם ,גם על הנס שבטבע.
וכה הם דברי הגמ' בברכות (סב ,ב)' :כל המבזה את הבגדים ,לסוף אינו נהנה מהם .שכן מצינו
בדוד (שמואל א – כד ,ד) ויקם דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט ,ולבסוף אינו נהנה
מהם שנאמר (מלכים א – א ,א) והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו' .ויש
להתבונן נוראות ,הלא שאול רדף אחרי דוד להורגו ,ואפשר שיש כאן דין 'הבא להורגך השכם
להורגו' .ועל כל פנים ,הגע עצמך כיצד מרגיש אדם הנרדף על ידי המלך ,כאשר אימת מוות
מרחפת עליו בלא לאות .והנה כאשר זימן ה' לידו את שאול אשר ישב לנוח ממרדפו על פי
המערה שבתוכה הסתתר דוד על נפשו ,וסוף סוף היה בידו להכות את שאול ולגאול
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
עצמו מיסוריו ,לא עשה כן ,אלא רק 'גזר את כנף מעילו' ,כדי להראותו
כשם שכרת את מעילו כך יכל חלילה להורגו .היש סופר שיוכל לתאר את
אצילות הנפש אשר גילה דוד במעשה זה! אולם ראה זה פלא ,במקום
השבח וההלל ,באה התביעה הנוראה :אתה ביזית את הבגדים סופך שלא
תהנה מהם .והלב משתומם ,וכי ביזוי גופו וכבודו של שאול ,היה טוב
יותר מאשר ביזוי 'בגדיו' .ברם כבר הקדימנו הגאון רבי יצחק בלאזר זצ"ל
בתמיהה זו ,ודרש מכאן ,שחלילה אין כאן תביעה ועונש ,אלא יש כאן
דין מידה כנגד מידה .והיינו ,שהקב"ה ברא תכונה בבגד שישמור על חום
גופו של האדם ,אולם רק מי שהגיע להכרה שגם 'חום הבגד' הוא מפלאי
הבורא יתברך ,אזי יזכה ליהנות מחסד זה .אך מי שלא הגיע להכרה זו,
הוא בכלל מבזה את 'טבע' הבגד ,ועל כן סופו שאינו נהנה ממנו .וזה עומק
דין מידה כנגד מידה .והדברים מדברים בעד עצמם.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת ,עד היכן מגיעה התביעה הנוראה
מהאדם ,להכיר בחסדיו של הקב"ה ,גם בדברים הנראים לכאורה זוטרים
וטבעיים ביותר .ומכאן מודעה רבה ואזהרה חמורה ,לכל המבכים על מר
גורלם והמתלוננים על מחסורם ,שידעו שבכך הם מסלקים מעצמם את
מידת החסד והרחמים .ואדרבה ירגיל עצמו בכל תנאי ובכל מצב לומר,
'ברוך ה' יום יום' .ואמנם מדרגה זו ,נשגבה היא עד מאוד ,מכל מקום
זוהי הדרך הישרה שיבור לו האדם .ובפרט בימי החנוכה הללו ,בהם אנו
מצווים להודות ולהלל גם על הנס שבטבע!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

"ויבכו אותו כל בית ישראל"
"אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"
אבל כבד בכל בית ישראל בארץ ובתפוצות
עם הוודע הבשורה המרה על סילוקו
של מרן ראש הישיבה

רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן

זצוקלל"ה

הצוואה של מרן ראש הישיבה זצ"ל

 .1אבקש לא להספידני לא בפני ולא שלא בפני ,לא לעשות כנס התעוררות.
 .2לא לכתוב שום מאמר עלי או הספד בעיתונים ובשבועונים.
 .3לא להדפיס הודעות אבל או לפרסם בתקשורת .
 .4להשתדל לא להלין ,אחרי  6שעות לסיים הכל.
 .5לקבור בין אנשים פשוטי עם ולא בין גדולים.
 .6לא לכתוב תארים על המצבה רק פ"נ .וכ"ו.
 .7לא לשלם הרבה כסף כדי לקנות מקום קבורה.
 .8לעלות רק בימים שמותר לעלות לקבר ולא לבזבז זמן מיותר.
 .9לא לחפש להיות חזן אם העמוד תפוס .עדיף במקום זה ללמוד.
 .10מי שרוצה בטובתי שיקרא משניות לע"נ .והבנות  10פרקי תהילים .
 .11לא להזכיר אותי בשם צדיק ,שלא יהיה לי ביזוי בעולם האמת  .
 .12שהבנים לא ילכו אחרי המיתה.
 .13בגלל שטועים בי ,לא לקרוא ילדים על שמי ואם עשו לא למחות בידם.

"יתומים היינו ואין אב"
"מי יתן לנו חליפתו ומי יתן לנו תמורתו"
ת.נ.צ.ב.ה

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו
של מורינו המרא דאתרא
הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

"הלכות פת גויים"

דבר רבני השכונות
יום השמיני של חנוכה "זאת חנוכה" כתב בליקוטי
מהרי"ל" :יום השמיני של חנוכה הוא גמר החתימה של
יום הכיפורים" .וכן כתב רבינו ישראל בעש"ט זיע"א:
"ביום הכיפורים הוא גמר ה"חותם" ובזאת חנוכה הוא גמר
ה"חותם בתוך חותם".
הוסיף על כך הרה"ק צבי אלימלך מדינוב זיע"א" :מראש
חודש אלול עד זאת חנוכה מאירה ברקיע כעין דמות של פיסת
כף יד הפשוטה לקבל תשובתם של ישראל" .ונתן רמז לזה
שנאמר "בזאת יכופר עוון יעקב" היינו דבזאת חנוכה הוא גמר
כפרת עוון יעקב שכך נאמר "תשב אנוש עד דכ"א" גימטרייא
כ"ה היינו דעד חנוכה הוא זמן תשובה לכל .הסבר לכך כתב
ה"יהל אור" על הזוה"ק" :בשמונת ימי החנוכה גומרים את
ההלל והם נגד שמונה חגים  -ימים טובים במשך השנה שאין
גומרים או אין אומרים בהם את ההלל ,ו' ימים הראשונים של
חנוכה הם נגד ו' ימים של פסח שאין גומרים בהם את ההלל,
יום השביעי של חנוכה נגד ראש השנה שאין אומרים בו הלל,
ולפי זה א"כ יום השמיני של חנוכה "זאת חנוכה" הוא כנגד
יום הכיפורים לגמר חתימה טובה.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בית הכנסת רינת ירושליים
היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א

הודעה משמחת

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

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה בעירנו הק',
כמידי חודש בשבת מברכין ,גם בשבת זו
"שבת חנוכה"  -פרשת "מקץ" ישא מדברותיו
בהלכה ובאגדה כבוד המרא דאתרא

הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

בהיכל בית הכנסת
"רינת ירושלים – היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א"
רח' הגלבוע  1שכונה ה' בשעה 16:15
(כשעה לפני צאת השבת)

הציבור מוזמן

בברכת ברוכים הבאים ושבת שלום ומבורך

בס"ד
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

ו
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ו
נ
ר
ו
בחצרות ק ת
ודשך

הננו להביא לידיעת הציבור הק' כי ההדלקה המרכזית

אגרת לחג החנוכה
מאת כב' המרא דאתרא

הגאון רבי יהודה דרעי

שליט"א

הרב הראשי וראב"ד באר שבע

של נר שישי של חנוכה

המערבי
ברחבת הכותל
ליד שריד בית מקדשינו תתקיים אי"ה ביום ראשון
כט' כסלו תשע"ח ( 17.12.17למינינם) בשעה 16:30
את הנרות ידליק כבוד מורנו ורבנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי

הרב הראשי וראב"ד באר שבע
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
ונזכה במהרה להדלקת המנורה הטהורה
בבית מקדשינו ותפארתינו

שליט"א

בברכת חנוכה שמח
לשכת רב העיר

תושבי באר-שבע היקרים,
אנו מברכים אתכם בברכת

כ
ה
ו
נ
חג ח
ש
מ
ח!
הרב יהודה דרעי

הרב הראשי וראש אבות בתי הדין

שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית

יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
לציבור
הודעה
כמידי חודש בשבת מברכין,
בעירנו הק',
ישא
גם בשבת זו פרשת "ראה"
הרינו מודיעים כי עקב "חג החנוכה"
מדברותיו בהלכה ובאגדה

ביום שלישי
א' טבת תשע"ח ()19.12.17

קבלת קהל
במשרדי המועצה הדתית
תסתיים בשעה  12:00בצהריים
ואין קבלת קהל אחה''צ.
בברכת חג אורים שמח
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

לעילוי נשמת

מרת אסתר בת מרים
ת.נ.צ.ב.ה.

ז"ל

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

