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  לכבוד 

  רבני השכונות והקהילות 
  סדות התורה והחסד ראשי מו 

  ותושבי העיר באר שבע והסביבה 
  ה' עליהם יחיו 

  

  מזמור לתודה 
  

עם של  הזוהר  בהם    בימי  ישראל    , ותומים"  "אורים  היהישראל  הדור  היו  בחכמי  תחילה  נמלכים 
, ללמדך שחכמי ישראל (טז, א)תומים כמפורש בסנהדרין  ובסנהדרין ורק אחר כך היו שואלים באורים ו

תם היא עצת ה' ודבריהם היא בת קול היוצאת משמים ודעתם  הם האורים ותומים של הדור אשר עצ
"שגזירת האורים ותומים אינה חוזרת",   (יומא עג, ב). וכבר הבטיחונו רבותינו בתלמוד  היא דעת תורה

"שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל". וכל השומע לדברי    )(שמות רבה ג, יוכן קבעו במדרש  
, וכל העובר (דברים יז, י)חכמים הרי שהוא מקיים מצות עשה דאורייתא של "ועשית ככל אשר יורוך"  

ופירש רש"י: אפילו   ,(שם)על דבריהם עובר בלאו של "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"  
  שמאל... וכל שכן שאומר לך על ימין שהוא ימין.  אומר לך על ימין שהוא 

  
השי"נוה חסדי  את  מראות  עינינו הדלות  חשכו  בהם  הללו  הערפל  בימי  הנסתרים,  ה  חסדו גת  בר 

יף הנורא, ועוד הגדיל המדע והרפואה בהכנת חיסון האמור לשים קץ לנגכמי  עלינו ופקח את עיני ח
אשר   דורישראל שהקב"ה שותלן בכל דור והלא המה חכמי    במאורות הגדוליםוזיכנו    עלינו חסדו

להתחסן בו מוקדם ככל האפשר ואף הבטיחו להסתלק מן הספק וסמכו ידיהם על החיסון הזה והורו  
. ומי האיש אשר לשמע דברי אלוקים חיים עוד ירך , ואין שמחה כהתרת הספיקותשאין לפחד ממנו
  לך רב והסתלק מן הספק"!משנה "עשה י חששות ופקפוקים, וכבר הורו לנו חכמי הלבבו מכל מינ

  
בקש, שמעו לדברי חכמים והקדימו להתחסן מהר ככל האפשר, בשירת "נשמת כל כי מואת אחי אנ

קופות החולים ע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע. וגם אני הקטן עשיתי כן  חי" המופץ בכל  
  היום מיד לאחר קבלת החיסון. 

  
זה אשר ם בשבת זו, בענין  יהתותי הכנסת להקדיש את דרשוכן הנני מבקש מכל רבני הקהילות וב

בוא ברכת טוב, והבוטח בה' חסד כידוע הרבה גופי תורה תלויים בו. ושומע לנו ישכון בטח ועליו ת
  יסובבנו. 

 
  

  מחלה מקרבך בברכת והסירותי              
  ידידכם ומוקירכם מאוד               

  
  יהודה דרעי                   

  הרב הראשי וראב"ד באר שבע     


