בס"ד

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

פרשת השבוע :ויחי

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
קץ הגאולה
פרשתנו ויחי סתומה כיוון שביקש יעקב לגלות את

מבאר רבי יצחק הכהן הוברמן זצוק"ל הצדיק מרעננה
זיע"א :שתשובתו של הקב"ה ליעקב היא שאותיות
ח',ט',ק',ץ' .גימטריא "יצחק (עם הכולל)" יעקב אבינו

ע"ה ביקש ורצה אז בזמנו לגלות את הקץ ולהביא את
הגאולה ,אך ענה לו הקב"ה שהגאולה תבא בזכות
יצחק אבינו שהוא סמל המסירות נפש שעקד עצמו
ע"ג המזבח וכשעם ישראל יקיימו תורה ומצוות
במסירות נפש אז תבוא הגאולה ויתגלה משיח צדקנו.
ורק ע"י מסירות נפש אפשר לגלות את קץ הגאולה
במהרה בימינו אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום ו' שבת קודש
יום ד' יום ה'
יום ג'
יום ב'
יום א'
יג' טבת יד' טבת טו' טבת טז' טבת יז' טבת יח' טבת יט' טבת
06.01.18 05.01.18 04.01.18 03.01.18 02.01.18 01.01.18 31.12.17

עלות השחר
5:34
זמן טלית ותפילין
5:41
זריחה  -הנץ החמה 6:43
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:39
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:10
חצות יום ולילה
11:44
מנחה גדולה
12:14
פלג המנחה
15:59
שקיעה
16:51
צאת הכוכבים
17:03

5:35
5:41
6:43
8:39
9:10
11:44
12:14
15:59
16:52
17:04

5:35
5:41
6:43
8:40
9:10
11:45
12:15
16:00
16:52
17:05

5:35
5:41
6:44
8:40
9:11
11:45
12:15
16:01
16:53
17:06

5:35
5:41
6:44
8:40
9:11
11:46
12:16
16:02
16:54
17:06

5:35
5:41
6:44
8:40
9:11
11:46
12:16
16:03
16:55
17:07

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

744

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
מלכות יהודה

הקץ ונסתם ממנו .נאמר במדרש :שאל יעקב את
הקב"ה למה לא יזכו בני לידע הקץ ,והלא אין באותיות
שמותיהם ח' ,ט' .מלשון " -חטא ועוון" השיבו הקב"ה
הלא גם אין בהם אותיות ק' ,ץ' .מלשון – "קץ הגאולה".

מדויק לבאר-שבע

גליון מס'

ויחי
ויקרבו ימי

16:30
17:21
17:53

5:35
5:41
6:44
8:41
9:12
11:47
12:17
16:04
16:55
17:08

ת (בראשית מט ,ח-ט)
יְ ה ָּודה ַא ָתה יֹודּוָך ַא ֶחיָך ְיָדָך ְבע ֶֹרף א ֶֹיְביָך ְיִש ַת ֲחּוּו לְ ָך ְבנֵי ָא ִביָךִ ...מ ֶט ֶרף ְבנִי עָ לִ י ָ
בני עלית :סלקת את עצמך ואמרת מה בצע וגו' וכן בהריגת תמר שהודה צדקה ממני (רש"י)

אמר לו הקב"ה ליהודה אתה הצלת לתמר מלהישרף וליוסף מן הבור...
חייך שאני מציל מבניך למלוך עליהם בעולם הזה ובעולם הבא( .שיטה חדשה – מדרש רבה)
זכה יהודה לכתר מלכות הנצחית ,מפני שהציל את תמר ושני בניה מכבשן האש ואת יוסף מן
הבור .וצריך להבין ,מה ענין הצלת נפשות אצל כתר מלכות .זאת ועוד ,וכי יהודה הוא היחיד שהציל
נפשות בישראל ,ומדוע דוקא הוא זכה בשל כך לכתר המלוכה .וביותר יפלא ,הרי הוא עצמו
היה שותף להשלכת יוסף אל הבור ,ואם כן בדין הוא שחייב להצילו משם .והתמיהה מתעצמת
שבעתיים לגבי הצלת תמר ,שכן מה היה לו לעשות – להשליך את כלתו יחד עם שני נכדיו על לא
עוול בכפם ,מתוך ידיעה שהאשם תלוי בו ,הלזה יקרה הצלת נפשות ,אתמהה!
ברם כבר הורונו המורים ,שבמקום פליאה נשגבה זהו האות שלא זכינו להבין עומק המאמר .ואכן
המדקדק בדברי רש"י ,ימצא שאין כאן ענין של שכר פעולה ,אלא במי שראוי למלכות מצד תכונותיו
עסקינן – 'סלקת עצמך' ,רוצה לומר :אתה שפרשת מן הכלל וסלקת עצמך מקנאת האחים ,מפני
מידת האמת הטבועה בך ,הרי שאתה ראוי למלכות .וכן הוא לגבי תמר ושני בניה ,שהרי כשופט
יכל למצוא אין ספור תירוצים ואפשרויות להצילם מבלי להודות על האמת ,כגון לדחות את הכרעת
הדין עד לבירור נוסף או לפוטרם מחמת הספק וכיוצא בזה ,ובפרט שיש כאן ענין של חילול ה' גדול
ונורא באם הוא יודה באשמתו .אך מידת האמת הטבועה בו ,הסתלקה מכל תירוץ אפשרי מלבד
האמירה הברורה והאמיצה 'צדקה ממני' ,הגם שכרוך עמה בושה נוראה .וזהו מבחנו העיקרי של מלך
– למשול ברוחו ולהתעלות מכל שיקוליו וענייניו האישיים ,שכן אם אינו יכול למשול ברוחו הכיצד
יוכל למשול על אחרים (כנלענ"ד ברור גם במדרש הנז"ל שכן דברי רש"י הללו מוסבים ע"ד המדרש) ,והבן.
וזה מפורש יותר בספורנו ,וזה תוכן דבריו :ראובן איבד את כתר המלכות אשר היה מגיע לו
מצד היותו בכור ,מפני שנמצא בו היפך מידה זו 'פחז כמים – מהרת לגלות כעסך (כלשון רש"י),
והרי מידת הכעס היא למעשה איבוד כל שליטה עצמית .וכן הוא לגבי שמעון ולוי הבאים
אחריו ,מפני שגם בהם נמצא פגם הכעס והפזיזות – 'ארור אפם כי עז' .אך לעומתם ,ביהודה לא
נמצא פגם לקבלת כתר המלכות ,ולכן זכה בו אחריהם .וז"ש 'יהודה אתה יודוך אחיך' ,פירוש
יודו לך אחיך על היותך ראוי למלכות ,יען כי לא נמצא בך פגם ,עי"ש.
ובזה אמרתי ליישב דברי חז"ל (מדרש תהלים עו ,אות ב) ,הנראים לכאורה כסותרים לדברי רש"י
והמדרש הנז"ל ,וזה לשונם' :מפני מה זכה יהודה למלכות ,שאלה זו שאלו התלמידים לרבי טרפון
בצילה של שובך ביבנה .אמר להם ,מפני שהודה במעשה תמר .אמרו לו ,די להודיה שתכפר על
הביאה .אמר להם ,מפני שאמר מה בצע כי נהרוג את אחינו .אמרו לו ,די להצלה שתכפר על
המכירה .אמר להם ,על ידי שאמר ישב נא עבדך תחת הנער .אמרו לו ,בעיא ערבא דמקיים ערבותיה
(צריך הערב לקיים את ערבותו) .אמר להם אם כן באיזה זכות זכה .אמרו לו ,שקפץ לתוך גלי הים תחילה
וקידש שמו של הקב"ה ,בזכות כך זכה למלוכה ,שנאמר היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו,
לפי שהיתה יהודה לקדשו – לפיכך ישראל ממשלותיו .וכן נודע ביהודה אלוהים – לפיכך בישראל
גדול שמו' ,עכ"ל .הרי לפנינו ,שיהודה זכה לכתר המלכות ,לא בשל הצלת תמר ושני בניה ,ולא בשל
הצלת יוסף ,וגם לא בשל הערבות שנטל על עצמו ,אלא רק בזכות שקפץ תחילה למים הגועשים
בקריעת ים סוף .וזה לכאורה סתירה גמורה לדברי רש"י והמדרש הנז"ל .ולדידי ברור וחתום ,שאין
כאן מדרשים חלוקים ,שהרי מפורש בתורה שזכה יהודה למלכות על הצלת יוסף מן הבור –
'כי מטרף בני עלית' .וכן הוא אומר 'ידיך בעורף אויבך' ,ופי' חז"ל – שהקשת עורפך וביישת
עצמך במעשה תמר ,לכן תזכה שתהרוג אויביך .וכן הוא אומר 'יהודה אתה יודוך אחיך' ופי'
הספורנו – יודוך למלוך עליהם .ולא יעלה על הדעת שכל הכתובים הללו יהיו נדחים מפני
הכתוב בתהלים 'נודע ביהודה אלוהים'! ועל כרחך צריך לומר ,דשאלת התלמידים לרבי טרפון
לא היתה על עצם כשירותו של יהודה למלכות ,שכן זה נלמד מפסוקים מפורשים בתורה
עפ"י ביאור רש"י והמדרש הנז' .אלא ששאלו 'באיזה זכות זכה' ,והיינו נכון שהוא ראוי
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
למלכות מצד תכונותיו ,מכל מקום אפשר שגם שאר אחיו היו ראויים
כמותו ,שהרי לא נמצא בהם פגם כפי שנמצא בראובן שמעון ולוי ,ואם
כן ב'שכר' מה זכה הוא במלכות יתר על אחיו .ועל זה השיבם ,בשכר זאת
שהודה במעשה תמר .ודחו דבריו ,מפני שלא מגיע לו שכר על כך ,שהרי
'די להודיה שתכפר על הביאה' .והוא הדין לגבי הצלת יוסף ,שהרי 'די
להצלה שתכפר על הביאה' .וכן הוא לגבי הערבות שנטל על עצמו ,שכן
בדין הוא שצריך לקיים ערבותו .עד שהגיעו למעשה דקריעת ים סוף ,אשר
בו לא היה חייב לקפוץ ראשונה לים ,ולכן בדין הוא שנוטל שכרו .אבל
לעולם 'השכר' לחוד לא היה מזכהו בכתר המלכות ,אילולי שהיה ראוי
לכך מצד תכונותיו ,והבן.
ואכן תכונה זו של 'מלכות' ,הנחיל יהודה גם לבניו אחריו ,וכה הם
דברי הש"ס (מגילה יא ,א) עה"פ (שמואל א – יז ,יד) ודוד הוא הקטן:
'בקטנותו מתחילתו ועד סופו ,כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי
שגדול ממנו בתורה – כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו
בחכמה' .וכיוצא בזה מפורש במדרש (ילקוט שמעוני שמות קכד) על
האי קרא ודוד הוא הקטן' :וכי אין אנו יודעים שדוד הוא הקטן ,אלא
להודיעך צדקו של דוד' ,עי"ש .וזה לענ"ד עומק דברי חז"ל (שמות רבה
ב ,ג) 'אין הקב"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן' ,והיינו
שבדבר הקטן נבחן המלך האם הוא נותר בקטנותו ,או שמא תזוח
עליו דעתו עד שאינו נותן עיניו עוד בדברים הקטנים.
ודע שתכונה זו אינה נחלתם רק של מלכי יהודה ,אלא היא טבועה
בשורש נפשו של כל יהודי .שהרי מפורש בתרגום יונתן בן עוזיאל עה"פ
(בראשית מט,ח) יהודה אתה יודוך אחיך :אנת אודיתא על עובדא דתמר,
בגין כך לך יהודוך אחיך ויתקרון יהודאין על שמך (אתה שהודיתה במעשה
תמר בגין כך יודו לך אחיך ,ויהיו נקראים על שמך – 'יהודים') ,עכ"ל .וכבר למד
מכאן בעל חידושי הרי"ם ,שמי שאין בו מידה זו ,הרי שחסר הוא ביסודי
היהדות ,שהרי על כך אנו נקראים יהודים! ולכן גם החלש יאמר בזה חזק
אני ,למשול ברוחו ולמלוך על יצריו ,וכדרך שאמרו 'מאן מלכי רבנן'!

בברכת שבת שלום ומבורך

בית כנסת

"נתיבות שלום"

רח' יהואש ( 28וילות מצדה)

סיום מסכת שבת וסיום עין יעקב
ותענית דיבור – שובבי"ם
בהשתתפות:

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי

שליט"א

הרב הראשי וראב"ד באר שבע

יתקיים בעז"ה ביום שלישי טו' טבת תשע"ח ()2.1.18
בבית הכנסת "נתיבות שלום" רח' יהואש ( 28וילות מצדה)

בתכנית:
 - 06:10תפילת שחרית
 - 08:00תחילת לימוד "תענית דיבור"
 - 16:15תפילת מנחה
 - 17:30דיברי תורה ותפילת ערבית
לאחר התפילה יתקיים מעמד הסיום וסעודת מצוה

כיבוד יוגש למשתתפים במשך היום.

ברוכים הבאים לכבודה של תורה

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני השכונות

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

הרה"ג אלעזר מנגשה שליט"א
רב העדה האתיופית באר-שבע

הלכות בישולי גויים

להתגבר כאריה בעבודת הבורא

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

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אלעזר מנגשה

בס"ד

הטנק
שלא ירה

בס"ד

יומא
דהילולא

במלאת  4שנים להסתלקותו לגנזי מרומים,
של מורנו ורבנו עטרת ראשנו הגאון הצדיק
רבי

בנימין זאב בצרי

זצוק"ל

רבה ומייסדה של ק"ק "קרית האבות" ומוסדות מרכז תורני "בית יוסף"
אשר העמיד תורה על תילה ,הפריח השממה בנגב וזכה להעמיד תלמידים הרבה

מרן הראשון לציון

הגאון רבי יצחק יוסף

יהודה דרעי

שליט"א
הגאון רבי
המרא דאתרא וראב"ד באר שבע

הגאון רבי משה ששון

שליט"א

ראש ישיבת "באר יצחק"

הגאון רבי בנימין קובלסקי

שליט"א

מגיד מישרים

שליט"א

הגאון רבי פנחס אבוחצירא

שליט"א
ראש מוסדות "פקודת אלעזר"

הגאון רבי שלמה אמסלם

שליט"א
ראש מוסדות "בני שלמה"

הגאון רבי משה בצרי

שליט"א
דיין בבית הדין הרבני

הרב יעקב מרגי

אריה דרעי

שליט"א
הרב
שר הפנים הפריפריה והגליל

בנו ממשיך דרכו
הגאון רבי
שליט"א
מורנו ראש הישיבה ורבה של קהילת קודש "קרית האבות"

שליט"א
חבר כנסת

יוסף חיים בצרי

בניו ,חתניו ותלמידי רבנו זצוק"ל ,רבנים ואישי ציבור.
סיפורים מרגשים ועדויות מפי תלמידיו,
אשר זוכים להפיץ מעינותיו חוצה ,ולהרביץ תורה בעיר ב"ש וסביבותיה.

אי"ה ביום ראשון י"ג טבת התשע"ח
( 31.12.17למנינם) בשעה 18:30

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
ובאגדה
מדברותיו בהלכה
לציון הקדוש ,ביום ראשון יג' טבת בשעה  10:00בבוקר
העליה

באוהל שע"י בית הכנסת המרכזי "תפילת אבות" ק"ק קרית האבות,
רח' טולדנו  3באר שבע( .צמוד לאתר הבניה)
עזרת נשים באולם "פאר האבות"

לעילוי נשמת

מרת אסתר בת מרים
ת.נ.צ.ב.ה.

ז"ל

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

