בס"ד

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

חג הסוכות ושמחת תורה

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
שמחה בוקעת רקעים

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

לוח זמנים שבועי
מדוייק לבאר-שבע
יום א' יום ב' יום ג'
לוח הזמנים
ג' דחוהמ"ס ד' דחוהמ"ס ה' דחוהמ"ס
לפי שעון "קיץ"
10.10.17 09.10.17 08.10.17
5:27 5:26 5:26
עלות השחר
5:33 5:32 5:32
זמן טלית ותפילין
6:43 6:42 6:42
זריחה  -הנץ החמה
18:17 18:18 18:19
שקיעה
18:31 18:32 18:34
צאת הכוכבים
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:57 8:57 8:57
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:32 9:32 9:32

יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
הושענא רבה שמחת תורה אסרו חג כ"ד תשרי
14.10.17 13.10.17 12.10.17 11.10.17
5:31 5:30 5:29 5:28
5:37 5:36 5:35 5:34
6:46 6:45 6:44 6:43
18:12 18:13 18:15 18:16
18:26 18:27 18:29 18:30
8:58 8:58 8:58 8:57
9:33 9:33 9:33 9:32

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
כניסת חג הסוכות:
יציאת חג הסוכות:
רבינו תם:
כניסת שבת חוהמ"ס:
יציאת שבת חוהמ"ס:
רבינו תם:
כניסת חג שמחת תורה:
יציאת חג שמחת תורה:
רבינו תם:

18:04
18:54
19:35
18:02
18:52
19:32
17:56
18:46
19:25

גליון מס'

733

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
עצרת תהיה לכם

איתא ברש"י על הפסוק 'ביום השמיני עצרת תהיה לכם' (במדבר כט ,לה) ,וזה לשונו" :לפי שכל ימות
הרגל הקריבו כנגד שבעים אומות ,וכשבאים ללכת אמר להם המקום בבקשה מכם עשו לי סעודה
קטנה כדי שאהנה מכם ...ולשון חיבה הוא זה כבנים הנפטרים מאביהם והוא אומר להם קשה עלי
פרידתכם ,עכבו עוד יום אחד" ,עכ"ל.
וכעין זה ממש מצאנו בזוהר הק' (פרשת צו)" :וישראל ביומא דא מסיימי דינין דילהון ושראן בברכתא,
דהא ליומא אחרא זמינין לאשתעשעא במלכא לנטלא ברכאן לכל שתא .ובההוא חדותא לא משתכחי
במלכא אלא ישראל בלחודייהו ,ומאן דיתיב עם מלכא ונטל ליה בלחודיה ,כל מאן דבעי שאיל ויהיב
ליה" (ביום שישראל מסיימים בו את דינם ,הקב"ה מזמין את ישראל להשתעשע עמהם ולהעניק להם את ברכת השנה,
ובאותו מפגש לא מצויים לפניו אלא ישראל בלבד ,וכל היושב ביחידות עם המלך ,כל בקשותיו מלפני המלך מתקבלים).
הרי לפנינו גילוי מופלא אודות מעלת שמיני עצרת והוא ,שהקב"ה כביכול מזמין את האדם לישב עמו
ביחידות כדי לברכו לכל ימות השנה ,וכל מה שיבקש האדם באותו הזמן הקב"ה נותן לו .והדברים
נשגבים ומדברים הם בעד עצמם.
ושוב מצאנו כיוצא בזה במדרש רבה (במדבר פרשה כא ,אות כד) על הפסוק 'ביום השמיני עצרת תהיה
לכם' ,וזה לשונו" :אמר להם הקב"ה עכשיו הקריבו על עצמכם ,ביום השמיני...פר בן בקר אחד איל
אחד .משל למלך שעשה סעודה שבעת ימים וזימן כל בני אדם שבמדינה בשבעת ימי המשתה ,כיון
שעברו ימי המשתה ,אמר לאוהבו כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה ,נגלגל אני ואתה במה שתמצא
ליטרא בשר או של דג או של ירק .כך אמר הקב"ה לישראל ,ביום השמיני ...גלגלו במה שאתם
מוצאים בפר אחד ואיל אחד" ,עכ"ל .ולפי הנראה לענ"ד ,יש בדברי המדרש הללו מעלה נוספת על
דברי הזוהר הק' הנזכרים לעיל .שכן אחר שלמדנו מדברי הזוהר שהקב"ה מברך את בניו ביום זה לכל
ימות השנה וכל אשר יבקש האדם הוא מקבל מאיתו יתברך ,בא המדרש ללמדנו ,מה צריך האדם
לעשות כדי לזכות בשפע הברכות המובטחים לו .והוא ,הנכונות להתקרב לבוראו בצעד כל שהוא –
'נגלגל אני ואתה במה שתמצא ליטרא בשר או אפילו של ירק'!
וכזאת מצאנו בדברי הגמ' סוכה (נד ע"ב)" :אמר רבי אלעזר ,הני שבעים פרים כנגד מי ,כנגד שבעים
אומות .פר יחידי למה ,כנגד אומה יחידה .משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה,
ליום האחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך" ,עכ"ל .הנה כי כן גם לשון זה של
"סעודה קטנה" מורה כדברינו ,והוא שאין מוטל על האדם ביום זה כדי לזכות בברכת ה' לכל ימות
השנה – כי אם צעד קטן ככל שיהיה ובלבד שיכוון לבו לתחילת הדרך העולה בית אל.
ועל כל פנים הרי לפנינו ארבעה מאמרים שונים אודות מעלת "שמיני עצרת" ,אשר הצד השוה
שבכולם ,הוא מפגש 'היחידות' עם אבינו שבשמים ,אשר בו מתברך האדם לכל ימות השנה .ולחידוד
הדברים יש להוסיף ,כי ראש השנה ויום הכיפורים וחג הסוכות ושמיני עצרת – מהווים למעשה
שרשרת אחת של עליה והתקרבות אל השי"ת ,ושיאה של התקרבות זו היא ביום שמיני עצרת אשר
בו זוכה בן עליה לישב במחיצה אחת ממש עם הקב"ה.
ובזה יאירו דברי רבותינו בפסיקתא רבתי (פרשה ד ד"ה ביום השמיני)" :אמר רבי לוי ,כך עלתה על
דעתו של הקב"ה ליתן לישראל רגל אחת בכל אחד מחודשי הקיץ .בניסן – פסח ,באייר – פסח שני,
בסיון – חג השבועות .ועל ידי עבירות ומעשים רעים שעשו עם העגל ,נתבטלו שלושת המועדות שהיו
מיועדים לשאר חודשים – תמוז אב ואלול .ובא תשרי ופרע את שלושתם :ראש השנה – כנגד תמוז,
יום הכיפורים – כנגד אב ,וסוכות – כנגד אלול .אמר הקב"ה לאחרים הוא (חודש תשרי) פורע ושלו
אינו נוטל ,תן לו יומו וזהו יום שמיני עצרת" ,עכת"ד.
הרי לפנינו מפורש ,שיום שמיני עצרת ,הוא החג המקורי והעיקרי של חודש תשרי .שכן אחר
שנתברר שחג הסוכות מכוון לחודש אלול ,שהוא תחילת התקרבות האדם אל בוראו בבחינת

"אני לדודי ודודי לי" ,כמו שביארנו במאמרי חודש אלול ,עי"ש .נמצא שחג שמיני עצרת,
הוא פסגת הימים הנוראים ושיאה של ההתקרבות בו שוהה הבן במחיצה אחת עם אביו
שבשמים ,בבחינת "מי יעלה בהר ה' (אלול עשי"ת ויוה"כ) ומי יקום במקום קודשו" (שמיני
עצרת) ,והבן.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
וזה לענ"ד יסוד תקנת שמחת תורה שתיקנו בשמיני עצרת ,וכבר עמדו
הרבה מפרשים מה ענין שמחה זו אצל שמיני עצרת והלא מן הראוי
היה לקובעה ביום מתן תורה שהוא חג השבועות .ברם על פי דברינו
יובן היטב ,שכן לא תיתכן שמחה שלימה בשמיני עצרת שהוא חג
'הדביקות' בקב"ה ,בלא שיש עמה שמחה של תורה ,וכמו שפירשנו
לעיל על הפסוק "נגילה ונשמחה בך"  -בך בקב"ה בך בתורתך.
ודע שעיקר עבודתנו אחר ירח האיתנים הוא ,לשמר בקרבנו התעלות
רוחנית זו ולשאוב ממנה רוח של קדושה והתרוממות לכל ימות השנה,
כמאמר הכתוב (ישעיה יב ,ג) "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה"
ודרשו רז"ל למה נקרא שמה שמחת בית השואבה – מפני שהיו שואבין
משם רוח הקודש לכל ימות השנה .ועל כן נקרא שמו "עצרת תהיה
לכם" ,ותרגם האונקלוס שם" :כנישין תהי לכון" ,רוצה לומר עצרו וכינסו
בקרבכם קדושה זו למשמרת לכל ימות השנה.
ומכאן מודעא רבה לאורייתא לכל בן עליה אשר כל מגמתו הוא
לידבק בבוראו בבחינת "ובו תדבק" ,שיש לו להחזיק במדרגה נשגבה
זו של התקרבות אל השי"ת שניתנה לו במתנה בימי החסד והרחמים.
והן הם דברי נעים זמירות ישראל בתהילים" :מי יעלה בהר ה' ומי יקום
במקום קדשו" ,והיינו שאין די בעליה להר ה' אלא עיקר העבודה היא
להמשיך ולהתקיים במרומי פסגת ההר .והוא שאמר שלמה בחכמתו
(משלי טו ,כד)" :אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה".

בברכת שבת שלום ומבורך

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 ,פרשת "בראשית "
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 17:45
(כשעה לפני צאת השבת)

הציבור מוזמן
בברכת ברוכים הבאים ושבת שלום ומבורך

הודעה חשובה!
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר שבע
כי משרדי הרבנות והמועצה הדתית
ברח' התלמוד  8באר שבע

יהיו סגורים מערב חג הסוכות
ויפתחו לקהל למתן שירותי הדת
ביום ראשון כה' תשרי תשע"ח ()15.10.17
למעט תיאום לויות עד לשעה  10בבקר

לאחר השעה  10בבקר ניתן לפנות:
לרב אברהם לורבר במס' 0544348735

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

לכבוד רבני השכונות והקהילות רבני וגבאי בתי הכנסת.
אישי ציבור ופרנסי העיר ה' עליהם יהיו.

הזמנה לסוכת
המרא דאתרא

בפרוס עלינו חג הסוכות הבעל"ט הננו להודיעכם כי
כב' המרא דאתרא ,מו"ר הגאון
רבי
שליט"א,
יקבל קהל בסוכתו ,רח' עומרי  ,8וילות מצדה,
ביום שני י"ט תשרי תשע"ח ()09.10.17
בין השעות 18:00-20:00

יהודה דרעי

נשמח לראותכם יחד עם בני קהילתכם לכבודה של תורה

בברכת חג שמח
לשכת רב העיר

גליון הבא יצא בעזה"י
בשבת פרשת "נח"

בס"ד

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

הלכות חול המועד

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע
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מרכזיות

ברחבי העיר באר-שבע

במ עמ ד :

כב' מורנו ורבנו המרא דאתרא הגאון הגדול

דרעי
יהודה
רבי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

שליט"א

ו ב ה ש ת תפ ו ת:

מר יהושע

דמרי הי"ו

ממונה המועצה הדתית באר-שבע,
רבני השכונות והקהילות ואישי ציבור נכבדים

במוצאי שמחת תורה

יום חמישי כ"ב תשרי תשע"ח

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

•רחבת מרכז אורן -הרה"ג אברהם טריקי שליט"א.
•בית הכנסת "אור החיים" ,שכונה י"א.
•בית הכנסת "חסד לאברהם" ,שכונת נווה זאב.
•בית הכנסת "מנחת יהודה" ,שכונת נווה זאב.
•בית חב"ד נווה זאב ,בית ספר "מקיף רגר".
•בית הכנסת "עוז ותעצומות" ,שד' ירושלים באר שבע.
•בית הכנסת "רמות אל" ,שכונת רמות.
•בית הכנסת "תפילת חנה" ,שכונת רמות.
•בית הכנסת "קול רינה וישועה" ,שכונת רמות.
•בית הכנסת "שמעון שלום" ,שכונה ה'.
•בית הכנסת "יקירי באר שבע" ,שכונת נחל עשן.
•בית הכנסת "אהבת חנה" ,שכונת נחל עשן.
•בית הכנסת "רמב"ם" במתחם הקטר.
•ביכנ”ס "עדות ביהוסף" שכ' ב' ,הרב יחד חדאד שליט"א.
•ישיבת בני עקיבא “אוהל שלמה“ ,שכונה ד'.
•בית הכנסת “תפילת אבות“ ,הקריה החרדית באר שבע.

שישו ושמחו בשמחת תורה
ותנו כבוד לתורה
בברכת חג שמח וברוכים הבאים!

בס"ד

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

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

אנו מברכים את תושבי עירנו באר שבע היקרים בברכת

חג שמח ומועדים לשמחה!
הרב יהודה דרעי

שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית

רב העיר וראש אבות בתי הדין

יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

