
בס"ד

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

גליון מס'

839
עורך

הרב עוזיאל אדרי
אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

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

מנוחת אמת ואמונהלשמוע מפי המלך
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איתא במסכת שבת אמרו מלאכי השרת לפני הקב”ה 
ריבונו של עולם מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון 
אמר להם מצוה קלה צוויתיו ועבר עליה, מבאר ה’עיון 
נהג הקב”ה  יעקב’ ששאלת המלאכים הייתה למה לא 
עמו ככל באי עולם שעד ג’ פעמים נמחל העוון, שנאמר 
‘הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר’, והקב”ה 
ענה להם שהוא בעצמו ציווה אותו, ואינו דומה השומע 
על  ה’בן לאשרי’  מפי המלך לשומע מפי שליח, מבאר 
פי זה, מדוע בני ישראל לכאורה סתרו את דברי עצמם 
כשאמרו למשה ‘למה נמות, תשמע אתה כל אשר יאמר 
ה’ ותדבר אלינו’, והרי בפסוק לפני כן אמרו ‘היום ראינו 
כי ידבר ה’ את האדם וחי ואת קולו שמענו מתוך האש’, 
אלא שהיו יראים למות אם ישמעו מפי הקב”ה בעצמו, 

משא”כ מפי שליח ימחל העוון עד ג’ פעמים.

ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַבּיֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוִּיְשֹבת ַבּיֹום ַהְשִביִעי
ִמָכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעָשה )בראשית ב, ב(
דבר אחר, מה היה העולם חסר – מנוחה, באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה.
)רש"י בשם מדרש רבה י, ט (
וכבר דקדקו המפרשים, הרי ביום הששי נגמרה המלאכה ולא ביום השביעי, כמפורש 
בכתוב )הקודם( 'ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם'. וכן יש 
'וינח ביום השביעי', וכי יש עמל ויגיעה אצל הקב"ה עד  להעיר על הכתוב )שמות כ, י( 
שהוא צריך 'מנוחה', והרי מפורש בנביא )ישעיה מ, כח( 'אלוהי עולם בורא קצות הארץ 
לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו'. וביותר יפלא, הלא הקב"ה ברא את עולמו באמירה 
לחוד, כדברי המשנה )אבות ה, א( 'בעשרה מאמרות נברא העולם', ואם כן מה שייך מנוחה 
על 'אמירה'! ועל כולנה יש לנו להתבונן במזמור השבת )תהלים צב, א( – 'מזמור שיר ליום 
השבת', אשר לדברי המדרש )ילקוט שמעוני( אדם הראשון אמרו ביום התקדש עליו 
השבת. ויש לתמוה, הרי בכל המזמור הזה אין מוזכר כלל דבר המיוחד לשבת, שכן כולו 
שבח והודיה להקב"ה על כלל מעשה הבריאה – 'טוב להודות לה' ולזמר לשימך עליון'...
ונראה בס"ד לבאר כל ההערות הללו במקשה אחת, בהקדם לדברי המדרש )בראשית 
רבה סח, ד( אודות ההיא מטרוניתא אשר תהתה בפני רבי יוסי מה עושה כביכול הקב"ה 
אחרי שברא את עולמו בששת ימי המעשה, וכשהשיב לה שהקב"ה יושב ומזווג זיווגים  
בת פלוני לפלוני וכו', גדלה תמיהתה, הרי אומנות זו גם אני יכולה לעשות. אמר לה, אם 
קלה אומנות זו בעינייך  קשה היא בפני הקב"ה כקריעת ים סוף. הלכה והעמידה אלף 
עבדים ואלף שפחות, וזיווגה אותם זה לזו. אך כבר למחרת בבוקר משהבחינה בחורבן 
הנורא והפציעות שנתגלו בעקבות אותו 'ליל כלולות', הבינה את גודל טעותה עד שאמרה 
לרבי יוסי אין אלוהים כאלוהיכם וכו', עי"ש. ומקדמא דנא ראיתי למי שפי' ויכוח זה שבין 
ר"י לאותה מטרונית, כהמשך לדעות הפילוסופים הכופרים אשר סברו שעם תום בריאת 
העולם אחרי ששת ימי המעשה, שוב אין צריך להשגחת הקב"ה עליהם, מפני שכבר 
בבריאתם נטע בהם את כוחות הטבע לפעול מאליהם. וזה כוונת ההיא מטרוניתא אשר 
ר"י,  השיב  זה  ועל  העולם.  את  ברא  שכבר  אחרי  בעולמו  עושה  הקב"ה  מה  תהתה, 
שבריאת העולם מתחדשת בכל יום ויום ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו בבחינת 'המחדש 
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית', וכן חותמים בה 'יוצר המאורות' – בלשון הווה.

דברי  על  העיר  כאמור  אשר  הלוי  בית  בעל  של  הנפלא  ביאורו  בשערים  נודע  והנה 
הכתוב )בראשית ב, ב( 'ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה', והרי ביום הששי 
נגמרה המלאכה. ומכוח זה חידש, דבאמת מלאכת בריאת העולם לא נפסקה לעולם, 
אלא שבששת ימי המעשה ברא ה' והמציא דברים שלא היו קיימים כלל בעולם, ומיום 
השביעי ואילך מחדש ה' את בריאתו בכל עת ובכל שעה – מתוך הבריאה של ששת 
ימי המעשה. ועל כן קרא הכתוב את כל הנבראים בששת ימי המעשה 'עשיית מלאכה', 
יען כי לשון מלאכה נופל על יצירת יש מאִין. אולם מיום השביעי ואילך קרא הכתוב 
את הבריאה המתחדשת בכל עת בלשון 'שביתה', שכן היא מתחדשת מתוך הבריאה 
הקיימת ואינה מורגשת בחוש לעיני כל אדם, עכת"ד. ואכן הן הם דברי רבי יוסי לההיא 

מטרוניתא, כדפי'.
ומעתה לא יפלא גם מאמר הכתוב 'וינח ביום השביעי', שכן אין כאן מנוחה מעמל 
ימי המעשה,  ויגיעה אלא מנוחה מבריאת היש מאִין שברא הקב"ה במאמרו בששת 
ומהיום השביעי ואילך ממשיך הוא לחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואכן לשון 

פרשת השבוע
בראשית

זה. גני ן  ן טעו העלו

זמני הדלקת הנרות

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
כח׳ תשרי
27.10.19

יום ב'
ער״ח

מרחשוון
28.10.19

יום ג'
א׳ דר״ח
מרחשוון
29.10.19

יום ד'
ב׳ דר״ח
מרחשוון
30.10.19

יום ה'
ב׳

מרחשוון
31.10.19

יום ו'
ג׳

מרחשוון
1.11.19

שבת קודש
ד׳

מרחשוון
2.11.19

4:42
4:48
5:55
8:03
8:36
9:32

11:25
11:55
16:03
16:59
17:13

4:43
4:49
5:56
8:03
8:37
9:33

11:25
11:55
16:03
16:58
17:12

4:44
4:50
5:57
8:04
8:37
9:33

11:25
11:55
16:02
16:57
17:11

4:45
4:51
5:57
8:04
8:37
9:33

11:25
11:55
16:02
16:57
17:10

4:46
4:52
5:58
8:05
8:38
9:33

11:24
11:55
16:01
16:56
17:09

4:46
4:53
5:58
8:05
8:38
9:33

11:24
11:55
16:00
16:55
17:08

4:47
4:54
5:59
8:06
8:39
9:34

11:24
11:55
15:59
16:54
17:07

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

לוח זמנים שבועי

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

לתבוע את הקב״ה 
לדין תורה

"שבת מברכין"
המולד אור ליום שלישי בשעה 18:34 ו-6 חלקים
ראש חודש מרחשוון בימים שלישי ורביעי הבעל״ט.

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

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

בראשית
כה אמר
17:41
18:31
19:08

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת. נ. צ. ב. ה.

שלמי תודה
הרינו מביעים בזאת את הערכתינו והוקרתינו

לאיש חיל רב פעלים לתורה ולתעודה
עושה ומעשה למען הפצת והרבות הדת

בעירנו הק' באר שבע יע"א

מר יהושע )שוקי( דמרי הי"ו
ממונה המועצה הדתית באר שבע

אשר אף השנה המשיך במסורת קודש
ולא חסך מאומה והשקיע רבות מאד

באירוע של חג הסוכות
"שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו"

וכן באירועי "הקפות שניות"
ברחבי העיר במוצאי חג שמחת תורה 

יה"ר שזכות התוה"ק תגן בעדו
ובעד ב"ב אלף המגן בבריאות איתנה

וברוב אושר נחת ושמחה מכל יוצ"ח אמן.

המברכים ומודים
בשם תושבי באר שבע 

בס"ד

התודה והברכה

והתודה והברכה לממונה המועצה הדתית
ודאג  טרח  אשר  הי״ו  דמרי  שוקי  מר 
בכבוד  יתקיימו  שהאירועים  כדי  והשקיע 

ובפאר כיאה לכבודה של תורה.

החלפה לשעון חורף
במוצאי שבת קודש - כז׳ תשרי תש״פ )26.10.19(

לעילוי נשמת 
הבה״ח אשר חזות ז”ל

בר מזל תבדלחט״א
ת. נ. צ. ב. ה.



הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בברכתו ובעידודו של כב'
המרא דאתרא מו"ר הגאון הגדול
רבי יהודה דרעי שליט"א

הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
ובני התורה בעיר על מבצע

כתיבת חידושי תורה
בנושא הנלמד בכוללים ובישיבות הק' 
ובישיבות ההסדר בזמן קיץ תשע"ט.

ועדת רבנים המורכבת מראשי ישיבות וכוללים 
תבדוק את החידו"ת ותכריז על הזוכים בפרס 
התורה  לחתני  יחולקו  הפרסים  נכבד,  כספי 
במעמד שירה ופיוט בהשתתפות רבנים ואישי 
ציבור, בחג החנוכה תש"פ הבעל"ט. המבצע 
מיועד לאברכי הכוללים ובני הישיבות הגדולות 
וישיבות ההסדר ותלמידי שיעור ג' מהישיבות 
הקטנות תושבי העיר באר שבע בלבד, ויחולק 
בתנאים  ובחורים,  אברכים  מסלולים:  לשני 

שדלהלן.

דחידושים וביאורים בנושא שנלמד
בכולל או בישיבה בזמן קיץ תשע"ט.

דאורך המאמר 6-10 עמודי פוליו )מוקלד בלבד(.
דפרטים מלאים של הכותב

)שם, כתובת, טלפון( ומקום לימודיו.
דיש לשלוח את חידו"ת למייל:

rbs086204007@gmail.com
או מסירה ידנית

בלשכת הרב הראשי שליט״א
לא יאוחר מתאריך

א' כסלו תש"פ )29.11.2019(.

בכבוד רב ובברכת התורה
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

הזוכים במסלול האברכים
פרס ראשון: 5,000 ₪
פרס שני: 3,000 ₪ 

פרס שלישי: 2,000 ₪
פרס רביעי: ל 5-זוכים סט ספרים

הזוכים במסלול הבחורים
פרס ראשון: 3,000 ₪
פרס שני: 2,000 ₪ 

פרס שלישי: 1,000 ₪
פרס רביעי: ל 5-זוכים סט ספרים

פרטים נוספים על המעמד ומועדו
 יפורסמו בהמשך

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות אורות הפרשה
'וינח' נופל גם על מנוחה מדיבור, שכן מפורש בנביא )שמואל א – כה, ט( 

'וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו'.
וכן יובן בזה מאמר המדרש )ילקוט שמעוני( דהאי 'מזמור שיר ליום 
השבת', אדם הראשון אמרו בהתקדש עליו יום השבת, אע"פ שאין 
במזמור זה שום דבר המיוחד לשבת אלא כולו שבח והודיה על כל 
יותר  מעשה הבריאה. שכן לדברינו, דוקא שביתת 'השבת' מעידה 
מכל על מעשה הבריאה המתחדשת בכל יום, ועל כן בחר אדה"ר 
את יום השבת – לשיר בו את שירת הבריאה. ואכן הרואה יראה 
שכל פסוקי המזמור מכוונים לזה – 'להגיד בבוקר חסדך ואמונתך 
בלילות... איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת', יען כי רק איש 
המבין דבר מתוך דבר יודע שבריאת העולם לא נגמרה מעולם אלא 

מתחדשת היא בכל יום בחסדי השי"ת, והבן.
והרואה יראה שהן הם דברי התנא דבי אליהו רבה )פרק כו(: 'כל 
המענג את השבת כאילו הוא מכבד להקב"ה', ויש להבין מה ל'עונג 
שבת' עם 'כבוד הקב"ה'. ברם לאור המבואר, אין לך ביטוי של כבוד 

ה' והכרה בהשגחתו התמידית – יותר ממי שמענג את השבת.
מנוחה  ואמונה...  'מנוחת אמת  תפילת השבת  עומק  לענ"ד  וזהו 
שלמה שאתה הוא רוצה בה, יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם 
ועל מנוחתם יקדישו את שמך'. שכן לאור המבואר, אין כאן מנוחה 
גרידא ממלאכה אלא יש כאן 'מנוחת אמת ואמונה', כי במנוחה זו 
ולזה  ביומו...  יום  דבר  הבריאה  בחידוש  אמונתו  את  האדם  מגלה 
יקרא 'מנוחה שלמה' שהקב"ה רוצה בה. ואי אפשר להגיע לדרגה 
רק  והיינו  מנוחתם',  היא  מאתך  כי  וידעו  בניך  'יכירו  א"כ  אלא  זו 
אחרי שיכיר האדם וידע שמלאכת הבריאה לא פסקה מעולם אלא 
נמשכת היא מאתו יתברך בכל עת ובכל שעה. והזוכה להגיע להכרה 
מנוחתם  'ועל   – קיומה  על  נפשו  למסור את  מוכן אף  יהא  אזי  זו, 
יקדישו את שמך' )ועיין בבן איש חי אשר כתב לכוון בתיבות אלו שהוא מוכן 
יסוד האמונה במלכותו התמידית  למסור את נפשו(, שהרי היא עיקר 

של השי"ת – 'ישמחו במלכותך'!

בס"ד

מלאכי השרת ובריאת האדם
הים  בדגת  וירדו  כדמותנו  בצלמנו  אדם  נעשה  אלוקים  'ויאמר 
על  הרומש  הרמש  ובכל  הארץ  ובכל  ובבהמה  השמים  ובעוף 
בהמה ולא חיה "ובבהמה"  יש לדקדק למה בפסוק הזכיר  הארץ', 
ובכל הארץ ובכל הרמש', ולקמן )פסוק כח( ההיפך חיה ולא בהמה 
'ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ 
על  הרומשת  "חיה"  ובכל  השמים  ובעוף  הים  בדגת  ורדו  וכיבשוה 
הארץ', ועוד יש לדקדק מה הכוונה "ובכל הארץ", והנה כתב הרמב"ן 
לפרש שהכוונה על האדם שהוא ימשול על הארץ עצמה בזה שכפי 
הפסיק  מדוע  כן  אם  להבין  וצריך  בורות,  בארץ  יחפור  הוא  רצונו 
צריך  היה  לכאורה  הרומש,  לכל  בהמה  בין  הארץ"  "ובכל  בתיבות 
לכתוב בתחילה את כל הברואים ולסיים אחר כך ובכל הארץ, מבאר 
ה'בן לאשרי' הנה כתב במדרש על תהליך בריאת האדם, אמר רבי 
מלאכי  נעשו  הראשון,  אדם  את  לברוא  הקב"ה  בשעה שבא  סימון 
השרת כיתות כיתות וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא, ומהם 
נשקו', חסד  ושלום  צדק  נפגשו  ואמת  'חסד  דכתיב  יברא,  אומרים 
אומר יברא שהוא גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים, 
צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא שכולו 
קטטה, מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ דכתיב 'ותשלך 
אמת ארצה', אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה ריבון העולמים מה 
אתה מבזה את האמת תכסיס אלטיכסייה שלך תעלה את האמת 
רבי  בשם  לה  אמרי  רבנן  תצמח',  מארץ  'אמת  דכתיב  הארץ,  מן 
'וירא  ורבי חלקיה בשם רבי סימון כתיב  ורבי פנחס  חנינא בר אידי 
אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד', "טוב מאד" הוא "האדם", 
רב הונא רבה של צפורין אמר עד שמלאכי השרת מדיינין אלו עם 
אלו ומתעסקין אלו עם אלו בראו הקב"ה לאדם, אמר להן הקב"ה 
למלאכים מה אתם מדיינין כבר נעשה האדם, וכתב בזוהר הקדוש 
ולכן לא  שמלאך המוות השטן הס"מ רכב על הנחש שהוא "חיה", 
רצה הקב"ה להזכיר בתחילה בתהליך בריאת האדם בפסוק "נעשה 
אדם" שהאדם ימשול על החיות, שאם כן היה האדם טוען ומתלונן 
שעל ידי ששמע הנחש שהוא "חיה" שהאדם ישלוט בו נתקנא הנחש 
"נעשה  בפסוק  "חיה"  הוזכרה  לא  ולכן  לעבירה,  הסיתו  זה  ובגלל 
בדגת  וירדו  כדמותנו  בצלמנו  אדם  נעשה  אלוקים  'ויאמר  אדם" 
על  הרומש  הרמש  ובכל  הארץ  ובכל  ובבהמה  השמים  ובעוף  הים 
הארץ', אבל כאשר כבר נברא האדם והקב"ה ברכו בינו לבין עצמו, 
הזכיר גם את "החיה" הרומשת שהנחש בכלל כדי שימשול האדם 
עליו, 'ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את 
הארץ וכיבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל "חיה" הרומשת 
על הארץ', והנה פלא שתיבות "ובכל הארץ" עם התיבות והאותיות 
"נעשה  הראשון  בפסוק  בתחילה  שלכן  "הנחש",  גימטריה  והכולל 
שלא  הארץ"  "ובכל  שלו  הגימטריה  ברמז  רק  הנחש  הוזכר  אדם" 
יתקנא הס"מ באדם כנ"ל, ובזה יתיישב מדוע הפסיק בתיבות "ובכל 
הארץ" בין בהמה לכל הרומש, שהכוונה כאן גם על חלק אחד מתוך 

הברואים שהוא הנחש. 

הצדיק שולט על כל הבריאה כולה
הים  בדגת  וירדו  כדמותנו  בצלמנו  אדם  נעשה  אלוקים  'ויאמר 
על  הרומש  הרמש  ובכל  הארץ  ובכל  ובבהמה  השמים  ובעוף 
הארץ', צריך להבין למה נקט זה הסדר קודם דגים שבים אחר כך 
משולשת'  ה'ברכה  מבאר  הרמשים,  ולסוף  והבהמה  השמים  עוף 
דלרבותא נקט מהקל לכבד את הסדר הזה, שאפילו הדגים שבים 
שהמים מכסים עליהם ואינם נראים לעין, אף על פי כן יהיה שליטת 
האדם עליהם, וגם על העופות אף על פי שנראים לעין אך פורחים 
גם עליהם,  ישלוט האדם  כן  פי  וקשה לאדם לצודם, אף על  באויר 
וגם על הבהמה אף על פי שהבהמה חזקה מאד וכוחה גדול מהכוח 
במסכת בבא קמא דחיה בכלל בהמה  של האדם, בפרט כדאיתא 
וחיות טורפות  וכראם,  וחזקות מאד כפיל  גדולות  וישנם חיות  היא, 
ולבסוף  עליהם,  גם  האדם  ישלוט  כן  פי  על  אף  ונמרים,  כאריות 
כתב "ובכל הרמש" הכוונה על הנחשים והעקרבים והתנין וכדומה, 
שכוחם להמית בארסם, אף על פי יש לו לאדם שליטה גם עליהם, 
כמו שאמר רבי חנינא בן דוסא כדאיתא במסכת ברכות אין הערוד 
ממית אלא החטא ממית, שעל ידי החטא אזיי נשתנה צורת האדם 
מחמת הרוח שטות שנכנס בתוכו ונדמה לחיה שהוא בהמה, אבל 
כל זמן שהאדם צדיק וטהור ואינו חוטא נשארת צורתו כצורת אדם 

הצלם אלוקים שנברא בו, ואז יש לו שליטה על כל הבריאה כולה.

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של

מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

בס"ד

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון כח׳ תשרי תש"פ
)27.10.19( בשעה 20:30 

״דיאלנא חומוס בר אותנטי״
רח׳ יעקב כהן 4 באר שבע

בברכה
מחלקת כשרות מהדרין
שע"י הרבנות באר-שבע

הודעה משמחת

מהלכות מילה )המשך(
ש. - מה הדין בזה לגבי מילה דרבנן כגון משוך בערלתו.

בלילה,  שנימול  בערלתו  משוך  כגון  דרבנן  במילה   - ת. 
א"צ הטפת דם ברית.

ש. - הנולד מהול, האם צריך הטפת דם ברית לעיכובא.

ביום  הנולד מהול, פשוט שצריך הטפת דם ברית   - ת. 
השמיני, משום ספק ערלה כבושה.

ש. - האם בשעת הדחק יש להתיר מילה אחרי עלות 
השחר – קודם נץ החמה.

ת. - מצות מילה היא ביום אחרי נץ החמה, ומיהו בשעת 
נץ  גדול יש להתיר למול קודם  הדחק או במקום צורך 
עלות  לפני  אבל  השחר.  עמוד  שעלה  ובלבד  החמה, 

השחר, אין להתיר.

ש. - האם יש להתיר מילה ביום השמיני בבין השמשות.

ת. - קטן שנשתהו במילתו ביום השמיני עד בין השמשות, 
יש אומרים שעדיף למולו מיד כדי לקיים מספק מילה 
כדי  למחר  המילה  לדחות  שעדיף  אומרים  ויש  בזמנה. 
שיהא ודאי יום, וכן נראה עיקר. ועל כל פנים יש להתיר 

בזה, אחרי שקיעת החמה.

מהלכות פדיון הבן
ש. -  האם מצות פדיון מוטלת רק על האב או גם על הבן.

ת. - מצוה זו מוטלת הן על האב והן על הבן )שהגדיל(, 
אלא שהאב קודם לבנו במצוה זו.

ש. - האם רשאי האב לעשות שליח כדי לפדות את בנו.

ת. - רשאי האב לעשות שליח כדי לפדות את בנו, ובלבד 
שיתן בידו את דמי הפדיון. ומיהו מצוה בו יותר מבשלוחו.

ש. - קטן שאין לו אב, האם עדיף להמתין עד שיגדל 
ויפדה עצמו, או עדיף שיפדוהו אחרים מיד.

ואין  לו אב, עדיף שיפדוהו אחרים מיד,  קטן שאין   - ת. 
להמתין עד שיגדל ויפדה את עצמו.

ש. - האם מצות עשה דפדיון הבן, מתקיימת גם לאחר 
שעברו שלושים יום.

ראוי לקיים מצות הפדיון בזמנה דהיינו מיד לאחר   - ת. 
זו  מצוה  מקום  מכל  יום,  שלושים  לתינוק  שמלאו 

מתקיימת גם לאחר הזמן הזה.

ש. - קטן שלא נפדה עד שהגדיל, האם האב קודם לבנו 
במצוה זו.

ת. - קטן שלא נפדה עד שהגדיל, האב קודם לבנו במצוה 
זו אם ירצה בכך.



הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בברכתו ובעידודו של כב'
המרא דאתרא מו"ר הגאון הגדול
רבי יהודה דרעי שליט"א

הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
ובני התורה בעיר על מבצע

כתיבת חידושי תורה
בנושא הנלמד בכוללים ובישיבות הק' 
ובישיבות ההסדר בזמן קיץ תשע"ט.

ועדת רבנים המורכבת מראשי ישיבות וכוללים 
תבדוק את החידו"ת ותכריז על הזוכים בפרס 
התורה  לחתני  יחולקו  הפרסים  נכבד,  כספי 
במעמד שירה ופיוט בהשתתפות רבנים ואישי 
ציבור, בחג החנוכה תש"פ הבעל"ט. המבצע 
מיועד לאברכי הכוללים ובני הישיבות הגדולות 
וישיבות ההסדר ותלמידי שיעור ג' מהישיבות 
הקטנות תושבי העיר באר שבע בלבד, ויחולק 
בתנאים  ובחורים,  אברכים  מסלולים:  לשני 

שדלהלן.

דחידושים וביאורים בנושא שנלמד
בכולל או בישיבה בזמן קיץ תשע"ט.

דאורך המאמר 6-10 עמודי פוליו )מוקלד בלבד(.
דפרטים מלאים של הכותב

)שם, כתובת, טלפון( ומקום לימודיו.
דיש לשלוח את חידו"ת למייל:

rbs086204007@gmail.com
או מסירה ידנית

בלשכת הרב הראשי שליט״א
לא יאוחר מתאריך

א' כסלו תש"פ )29.11.2019(.

בכבוד רב ובברכת התורה
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

הזוכים במסלול האברכים
פרס ראשון: 5,000 ₪
פרס שני: 3,000 ₪ 

פרס שלישי: 2,000 ₪
פרס רביעי: ל 5-זוכים סט ספרים

הזוכים במסלול הבחורים
פרס ראשון: 3,000 ₪
פרס שני: 2,000 ₪ 

פרס שלישי: 1,000 ₪
פרס רביעי: ל 5-זוכים סט ספרים

פרטים נוספים על המעמד ומועדו
 יפורסמו בהמשך

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות אורות הפרשה
'וינח' נופל גם על מנוחה מדיבור, שכן מפורש בנביא )שמואל א – כה, ט( 

'וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו'.
וכן יובן בזה מאמר המדרש )ילקוט שמעוני( דהאי 'מזמור שיר ליום 
השבת', אדם הראשון אמרו בהתקדש עליו יום השבת, אע"פ שאין 
במזמור זה שום דבר המיוחד לשבת אלא כולו שבח והודיה על כל 
יותר  מעשה הבריאה. שכן לדברינו, דוקא שביתת 'השבת' מעידה 
מכל על מעשה הבריאה המתחדשת בכל יום, ועל כן בחר אדה"ר 
את יום השבת – לשיר בו את שירת הבריאה. ואכן הרואה יראה 
שכל פסוקי המזמור מכוונים לזה – 'להגיד בבוקר חסדך ואמונתך 
בלילות... איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת', יען כי רק איש 
המבין דבר מתוך דבר יודע שבריאת העולם לא נגמרה מעולם אלא 

מתחדשת היא בכל יום בחסדי השי"ת, והבן.
והרואה יראה שהן הם דברי התנא דבי אליהו רבה )פרק כו(: 'כל 
המענג את השבת כאילו הוא מכבד להקב"ה', ויש להבין מה ל'עונג 
שבת' עם 'כבוד הקב"ה'. ברם לאור המבואר, אין לך ביטוי של כבוד 

ה' והכרה בהשגחתו התמידית – יותר ממי שמענג את השבת.
מנוחה  ואמונה...  'מנוחת אמת  תפילת השבת  עומק  לענ"ד  וזהו 
שלמה שאתה הוא רוצה בה, יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם 
ועל מנוחתם יקדישו את שמך'. שכן לאור המבואר, אין כאן מנוחה 
גרידא ממלאכה אלא יש כאן 'מנוחת אמת ואמונה', כי במנוחה זו 
ולזה  ביומו...  יום  דבר  הבריאה  בחידוש  אמונתו  את  האדם  מגלה 
יקרא 'מנוחה שלמה' שהקב"ה רוצה בה. ואי אפשר להגיע לדרגה 
רק  והיינו  מנוחתם',  היא  מאתך  כי  וידעו  בניך  'יכירו  א"כ  אלא  זו 
אחרי שיכיר האדם וידע שמלאכת הבריאה לא פסקה מעולם אלא 
נמשכת היא מאתו יתברך בכל עת ובכל שעה. והזוכה להגיע להכרה 
מנוחתם  'ועל   – קיומה  על  נפשו  למסור את  מוכן אף  יהא  אזי  זו, 
יקדישו את שמך' )ועיין בבן איש חי אשר כתב לכוון בתיבות אלו שהוא מוכן 
יסוד האמונה במלכותו התמידית  למסור את נפשו(, שהרי היא עיקר 

של השי"ת – 'ישמחו במלכותך'!

בס"ד

מלאכי השרת ובריאת האדם
הים  בדגת  וירדו  כדמותנו  בצלמנו  אדם  נעשה  אלוקים  'ויאמר 
על  הרומש  הרמש  ובכל  הארץ  ובכל  ובבהמה  השמים  ובעוף 
בהמה ולא חיה "ובבהמה"  יש לדקדק למה בפסוק הזכיר  הארץ', 
ובכל הארץ ובכל הרמש', ולקמן )פסוק כח( ההיפך חיה ולא בהמה 
'ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ 
על  הרומשת  "חיה"  ובכל  השמים  ובעוף  הים  בדגת  ורדו  וכיבשוה 
הארץ', ועוד יש לדקדק מה הכוונה "ובכל הארץ", והנה כתב הרמב"ן 
לפרש שהכוונה על האדם שהוא ימשול על הארץ עצמה בזה שכפי 
הפסיק  מדוע  כן  אם  להבין  וצריך  בורות,  בארץ  יחפור  הוא  רצונו 
צריך  היה  לכאורה  הרומש,  לכל  בהמה  בין  הארץ"  "ובכל  בתיבות 
לכתוב בתחילה את כל הברואים ולסיים אחר כך ובכל הארץ, מבאר 
ה'בן לאשרי' הנה כתב במדרש על תהליך בריאת האדם, אמר רבי 
מלאכי  נעשו  הראשון,  אדם  את  לברוא  הקב"ה  בשעה שבא  סימון 
השרת כיתות כיתות וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא, ומהם 
נשקו', חסד  ושלום  צדק  נפגשו  ואמת  'חסד  דכתיב  יברא,  אומרים 
אומר יברא שהוא גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים, 
צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא שכולו 
קטטה, מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ דכתיב 'ותשלך 
אמת ארצה', אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה ריבון העולמים מה 
אתה מבזה את האמת תכסיס אלטיכסייה שלך תעלה את האמת 
רבי  בשם  לה  אמרי  רבנן  תצמח',  מארץ  'אמת  דכתיב  הארץ,  מן 
'וירא  ורבי חלקיה בשם רבי סימון כתיב  ורבי פנחס  חנינא בר אידי 
אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד', "טוב מאד" הוא "האדם", 
רב הונא רבה של צפורין אמר עד שמלאכי השרת מדיינין אלו עם 
אלו ומתעסקין אלו עם אלו בראו הקב"ה לאדם, אמר להן הקב"ה 
למלאכים מה אתם מדיינין כבר נעשה האדם, וכתב בזוהר הקדוש 
ולכן לא  שמלאך המוות השטן הס"מ רכב על הנחש שהוא "חיה", 
רצה הקב"ה להזכיר בתחילה בתהליך בריאת האדם בפסוק "נעשה 
אדם" שהאדם ימשול על החיות, שאם כן היה האדם טוען ומתלונן 
שעל ידי ששמע הנחש שהוא "חיה" שהאדם ישלוט בו נתקנא הנחש 
"נעשה  בפסוק  "חיה"  הוזכרה  לא  ולכן  לעבירה,  הסיתו  זה  ובגלל 
בדגת  וירדו  כדמותנו  בצלמנו  אדם  נעשה  אלוקים  'ויאמר  אדם" 
על  הרומש  הרמש  ובכל  הארץ  ובכל  ובבהמה  השמים  ובעוף  הים 
הארץ', אבל כאשר כבר נברא האדם והקב"ה ברכו בינו לבין עצמו, 
הזכיר גם את "החיה" הרומשת שהנחש בכלל כדי שימשול האדם 
עליו, 'ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את 
הארץ וכיבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל "חיה" הרומשת 
על הארץ', והנה פלא שתיבות "ובכל הארץ" עם התיבות והאותיות 
"נעשה  הראשון  בפסוק  בתחילה  שלכן  "הנחש",  גימטריה  והכולל 
שלא  הארץ"  "ובכל  שלו  הגימטריה  ברמז  רק  הנחש  הוזכר  אדם" 
יתקנא הס"מ באדם כנ"ל, ובזה יתיישב מדוע הפסיק בתיבות "ובכל 
הארץ" בין בהמה לכל הרומש, שהכוונה כאן גם על חלק אחד מתוך 

הברואים שהוא הנחש. 

הצדיק שולט על כל הבריאה כולה
הים  בדגת  וירדו  כדמותנו  בצלמנו  אדם  נעשה  אלוקים  'ויאמר 
על  הרומש  הרמש  ובכל  הארץ  ובכל  ובבהמה  השמים  ובעוף 
הארץ', צריך להבין למה נקט זה הסדר קודם דגים שבים אחר כך 
משולשת'  ה'ברכה  מבאר  הרמשים,  ולסוף  והבהמה  השמים  עוף 
דלרבותא נקט מהקל לכבד את הסדר הזה, שאפילו הדגים שבים 
שהמים מכסים עליהם ואינם נראים לעין, אף על פי כן יהיה שליטת 
האדם עליהם, וגם על העופות אף על פי שנראים לעין אך פורחים 
גם עליהם,  ישלוט האדם  כן  פי  וקשה לאדם לצודם, אף על  באויר 
וגם על הבהמה אף על פי שהבהמה חזקה מאד וכוחה גדול מהכוח 
במסכת בבא קמא דחיה בכלל בהמה  של האדם, בפרט כדאיתא 
וחיות טורפות  וכראם,  וחזקות מאד כפיל  גדולות  וישנם חיות  היא, 
ולבסוף  עליהם,  גם  האדם  ישלוט  כן  פי  על  אף  ונמרים,  כאריות 
כתב "ובכל הרמש" הכוונה על הנחשים והעקרבים והתנין וכדומה, 
שכוחם להמית בארסם, אף על פי יש לו לאדם שליטה גם עליהם, 
כמו שאמר רבי חנינא בן דוסא כדאיתא במסכת ברכות אין הערוד 
ממית אלא החטא ממית, שעל ידי החטא אזיי נשתנה צורת האדם 
מחמת הרוח שטות שנכנס בתוכו ונדמה לחיה שהוא בהמה, אבל 
כל זמן שהאדם צדיק וטהור ואינו חוטא נשארת צורתו כצורת אדם 

הצלם אלוקים שנברא בו, ואז יש לו שליטה על כל הבריאה כולה.

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של

מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

בס"ד

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון כח׳ תשרי תש"פ
)27.10.19( בשעה 20:30 

״דיאלנא חומוס בר אותנטי״
רח׳ יעקב כהן 4 באר שבע

בברכה
מחלקת כשרות מהדרין
שע"י הרבנות באר-שבע

הודעה משמחת

מהלכות מילה )המשך(
ש. - מה הדין בזה לגבי מילה דרבנן כגון משוך בערלתו.

בלילה,  שנימול  בערלתו  משוך  כגון  דרבנן  במילה   - ת. 
א"צ הטפת דם ברית.

ש. - הנולד מהול, האם צריך הטפת דם ברית לעיכובא.

ביום  הנולד מהול, פשוט שצריך הטפת דם ברית   - ת. 
השמיני, משום ספק ערלה כבושה.

ש. - האם בשעת הדחק יש להתיר מילה אחרי עלות 
השחר – קודם נץ החמה.

ת. - מצות מילה היא ביום אחרי נץ החמה, ומיהו בשעת 
נץ  גדול יש להתיר למול קודם  הדחק או במקום צורך 
עלות  לפני  אבל  השחר.  עמוד  שעלה  ובלבד  החמה, 

השחר, אין להתיר.

ש. - האם יש להתיר מילה ביום השמיני בבין השמשות.

ת. - קטן שנשתהו במילתו ביום השמיני עד בין השמשות, 
יש אומרים שעדיף למולו מיד כדי לקיים מספק מילה 
כדי  למחר  המילה  לדחות  שעדיף  אומרים  ויש  בזמנה. 
שיהא ודאי יום, וכן נראה עיקר. ועל כל פנים יש להתיר 

בזה, אחרי שקיעת החמה.

מהלכות פדיון הבן
ש. -  האם מצות פדיון מוטלת רק על האב או גם על הבן.

ת. - מצוה זו מוטלת הן על האב והן על הבן )שהגדיל(, 
אלא שהאב קודם לבנו במצוה זו.

ש. - האם רשאי האב לעשות שליח כדי לפדות את בנו.

ת. - רשאי האב לעשות שליח כדי לפדות את בנו, ובלבד 
שיתן בידו את דמי הפדיון. ומיהו מצוה בו יותר מבשלוחו.

ש. - קטן שאין לו אב, האם עדיף להמתין עד שיגדל 
ויפדה עצמו, או עדיף שיפדוהו אחרים מיד.

ואין  לו אב, עדיף שיפדוהו אחרים מיד,  קטן שאין   - ת. 
להמתין עד שיגדל ויפדה את עצמו.

ש. - האם מצות עשה דפדיון הבן, מתקיימת גם לאחר 
שעברו שלושים יום.

ראוי לקיים מצות הפדיון בזמנה דהיינו מיד לאחר   - ת. 
זו  מצוה  מקום  מכל  יום,  שלושים  לתינוק  שמלאו 

מתקיימת גם לאחר הזמן הזה.

ש. - קטן שלא נפדה עד שהגדיל, האם האב קודם לבנו 
במצוה זו.

ת. - קטן שלא נפדה עד שהגדיל, האב קודם לבנו במצוה 
זו אם ירצה בכך.



בס"ד

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

גליון מס'

839
עורך

הרב עוזיאל אדרי
אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

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

מנוחת אמת ואמונהלשמוע מפי המלך
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איתא במסכת שבת אמרו מלאכי השרת לפני הקב”ה 
ריבונו של עולם מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון 
אמר להם מצוה קלה צוויתיו ועבר עליה, מבאר ה’עיון 
נהג הקב”ה  יעקב’ ששאלת המלאכים הייתה למה לא 
עמו ככל באי עולם שעד ג’ פעמים נמחל העוון, שנאמר 
‘הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר’, והקב”ה 
ענה להם שהוא בעצמו ציווה אותו, ואינו דומה השומע 
על  ה’בן לאשרי’  מפי המלך לשומע מפי שליח, מבאר 
פי זה, מדוע בני ישראל לכאורה סתרו את דברי עצמם 
כשאמרו למשה ‘למה נמות, תשמע אתה כל אשר יאמר 
ה’ ותדבר אלינו’, והרי בפסוק לפני כן אמרו ‘היום ראינו 
כי ידבר ה’ את האדם וחי ואת קולו שמענו מתוך האש’, 
אלא שהיו יראים למות אם ישמעו מפי הקב”ה בעצמו, 

משא”כ מפי שליח ימחל העוון עד ג’ פעמים.

ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַבּיֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוִּיְשֹבת ַבּיֹום ַהְשִביִעי
ִמָכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעָשה )בראשית ב, ב(
דבר אחר, מה היה העולם חסר – מנוחה, באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה.
)רש"י בשם מדרש רבה י, ט (
וכבר דקדקו המפרשים, הרי ביום הששי נגמרה המלאכה ולא ביום השביעי, כמפורש 
בכתוב )הקודם( 'ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם'. וכן יש 
'וינח ביום השביעי', וכי יש עמל ויגיעה אצל הקב"ה עד  להעיר על הכתוב )שמות כ, י( 
שהוא צריך 'מנוחה', והרי מפורש בנביא )ישעיה מ, כח( 'אלוהי עולם בורא קצות הארץ 
לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו'. וביותר יפלא, הלא הקב"ה ברא את עולמו באמירה 
לחוד, כדברי המשנה )אבות ה, א( 'בעשרה מאמרות נברא העולם', ואם כן מה שייך מנוחה 
על 'אמירה'! ועל כולנה יש לנו להתבונן במזמור השבת )תהלים צב, א( – 'מזמור שיר ליום 
השבת', אשר לדברי המדרש )ילקוט שמעוני( אדם הראשון אמרו ביום התקדש עליו 
השבת. ויש לתמוה, הרי בכל המזמור הזה אין מוזכר כלל דבר המיוחד לשבת, שכן כולו 
שבח והודיה להקב"ה על כלל מעשה הבריאה – 'טוב להודות לה' ולזמר לשימך עליון'...
ונראה בס"ד לבאר כל ההערות הללו במקשה אחת, בהקדם לדברי המדרש )בראשית 
רבה סח, ד( אודות ההיא מטרוניתא אשר תהתה בפני רבי יוסי מה עושה כביכול הקב"ה 
אחרי שברא את עולמו בששת ימי המעשה, וכשהשיב לה שהקב"ה יושב ומזווג זיווגים  
בת פלוני לפלוני וכו', גדלה תמיהתה, הרי אומנות זו גם אני יכולה לעשות. אמר לה, אם 
קלה אומנות זו בעינייך  קשה היא בפני הקב"ה כקריעת ים סוף. הלכה והעמידה אלף 
עבדים ואלף שפחות, וזיווגה אותם זה לזו. אך כבר למחרת בבוקר משהבחינה בחורבן 
הנורא והפציעות שנתגלו בעקבות אותו 'ליל כלולות', הבינה את גודל טעותה עד שאמרה 
לרבי יוסי אין אלוהים כאלוהיכם וכו', עי"ש. ומקדמא דנא ראיתי למי שפי' ויכוח זה שבין 
ר"י לאותה מטרונית, כהמשך לדעות הפילוסופים הכופרים אשר סברו שעם תום בריאת 
העולם אחרי ששת ימי המעשה, שוב אין צריך להשגחת הקב"ה עליהם, מפני שכבר 
בבריאתם נטע בהם את כוחות הטבע לפעול מאליהם. וזה כוונת ההיא מטרוניתא אשר 
ר"י,  השיב  זה  ועל  העולם.  את  ברא  שכבר  אחרי  בעולמו  עושה  הקב"ה  מה  תהתה, 
שבריאת העולם מתחדשת בכל יום ויום ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו בבחינת 'המחדש 
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית', וכן חותמים בה 'יוצר המאורות' – בלשון הווה.

דברי  על  העיר  כאמור  אשר  הלוי  בית  בעל  של  הנפלא  ביאורו  בשערים  נודע  והנה 
הכתוב )בראשית ב, ב( 'ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה', והרי ביום הששי 
נגמרה המלאכה. ומכוח זה חידש, דבאמת מלאכת בריאת העולם לא נפסקה לעולם, 
אלא שבששת ימי המעשה ברא ה' והמציא דברים שלא היו קיימים כלל בעולם, ומיום 
השביעי ואילך מחדש ה' את בריאתו בכל עת ובכל שעה – מתוך הבריאה של ששת 
ימי המעשה. ועל כן קרא הכתוב את כל הנבראים בששת ימי המעשה 'עשיית מלאכה', 
יען כי לשון מלאכה נופל על יצירת יש מאִין. אולם מיום השביעי ואילך קרא הכתוב 
את הבריאה המתחדשת בכל עת בלשון 'שביתה', שכן היא מתחדשת מתוך הבריאה 
הקיימת ואינה מורגשת בחוש לעיני כל אדם, עכת"ד. ואכן הן הם דברי רבי יוסי לההיא 

מטרוניתא, כדפי'.
ומעתה לא יפלא גם מאמר הכתוב 'וינח ביום השביעי', שכן אין כאן מנוחה מעמל 
ימי המעשה,  ויגיעה אלא מנוחה מבריאת היש מאִין שברא הקב"ה במאמרו בששת 
ומהיום השביעי ואילך ממשיך הוא לחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואכן לשון 

פרשת השבוע
בראשית

זה. גני ן  ן טעו העלו

זמני הדלקת הנרות

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
כח׳ תשרי
27.10.19

יום ב'
ער״ח

מרחשוון
28.10.19

יום ג'
א׳ דר״ח
מרחשוון
29.10.19

יום ד'
ב׳ דר״ח
מרחשוון
30.10.19

יום ה'
ב׳

מרחשוון
31.10.19

יום ו'
ג׳

מרחשוון
1.11.19

שבת קודש
ד׳

מרחשוון
2.11.19

4:42
4:48
5:55
8:03
8:36
9:32

11:25
11:55
16:03
16:59
17:13

4:43
4:49
5:56
8:03
8:37
9:33

11:25
11:55
16:03
16:58
17:12

4:44
4:50
5:57
8:04
8:37
9:33

11:25
11:55
16:02
16:57
17:11

4:45
4:51
5:57
8:04
8:37
9:33

11:25
11:55
16:02
16:57
17:10

4:46
4:52
5:58
8:05
8:38
9:33

11:24
11:55
16:01
16:56
17:09

4:46
4:53
5:58
8:05
8:38
9:33

11:24
11:55
16:00
16:55
17:08

4:47
4:54
5:59
8:06
8:39
9:34

11:24
11:55
15:59
16:54
17:07

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

לוח זמנים שבועי

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

לתבוע את הקב״ה 
לדין תורה

"שבת מברכין"
המולד אור ליום שלישי בשעה 18:34 ו-6 חלקים
ראש חודש מרחשוון בימים שלישי ורביעי הבעל״ט.

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

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

בראשית
כה אמר
17:41
18:31
19:08

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת. נ. צ. ב. ה.

שלמי תודה
הרינו מביעים בזאת את הערכתינו והוקרתינו

לאיש חיל רב פעלים לתורה ולתעודה
עושה ומעשה למען הפצת והרבות הדת

בעירנו הק' באר שבע יע"א

מר יהושע )שוקי( דמרי הי"ו
ממונה המועצה הדתית באר שבע

אשר אף השנה המשיך במסורת קודש
ולא חסך מאומה והשקיע רבות מאד

באירוע של חג הסוכות
"שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו"

וכן באירועי "הקפות שניות"
ברחבי העיר במוצאי חג שמחת תורה 

יה"ר שזכות התוה"ק תגן בעדו
ובעד ב"ב אלף המגן בבריאות איתנה

וברוב אושר נחת ושמחה מכל יוצ"ח אמן.

המברכים ומודים
בשם תושבי באר שבע 

בס"ד

התודה והברכה

והתודה והברכה לממונה המועצה הדתית
ודאג  טרח  אשר  הי״ו  דמרי  שוקי  מר 
בכבוד  יתקיימו  שהאירועים  כדי  והשקיע 

ובפאר כיאה לכבודה של תורה.

החלפה לשעון חורף
במוצאי שבת קודש - כז׳ תשרי תש״פ )26.10.19(

לעילוי נשמת 
הבה״ח אשר חזות ז”ל

בר מזל תבדלחט״א
ת. נ. צ. ב. ה.


