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

עורך

דבר העורך

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

השופר ואהבת ישראל

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום א’

יום ב’

כא' אלול כב' אלול

יום ג’
כג' אלול

יום ד’

יום ה’

יום ו’

שבת קדש

כו' אלול

כז' אלול

מדויק לבאר-שבע ()4.9.21( )3.9.21( )2.9.21( )1.9.21( )31.8.21( )30.8.21( )29.8.21

עלות השחר
4:59 4:58 4:57 4:56 4:56 4:55 4:54
זמן טלית ותפילין
5:06 5:05 5:05 5:04 5:04 5:03 5:02
זריחה  -הנץ החמה
6:22 6:22 6:21 6:21 6:20 6:20 6:19
מג"א
סו"ז ק"ש לדעת
8:49 8:49 8:48 8:48 8:48 8:48 8:48
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:27 9:27 9:27 9:27 9:27 9:27 9:26
סו״ז ברכות ק״ש
10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31
חצות יום ולילה
12:40 12:40 12:41 12:41 12:42 12:42 12:42
מנחה גדולה
13:12 13:13 13:13 13:14 13:14 13:15 13:15
פלג המנחה
17:58 17:59 18:00 18:01 18:02 18:03 18:05
שקיעה
19:03 19:04 19:05 19:06 19:08 19:09 19:10
צאת הכוכבים
19:18 19:19 19:21 19:22 19:23 19:24 19:26
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פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:

יציאת השבת:
רבנו תם:

כי תבוא
קומי אורי
18:52
19:42
20:30

עם סגולה

ֵית לְעָ ם לַה' אֱ ֹלהֶ יָך
ּושׁמַ ע י ְִש ָׂר ֵאל הַ ּיֹום הַ ֶזּה נ ְִהי ָ
הַ ְס ֵכּת ְ

(דברים כז ,ט)
היום הזה נהייתה לעם :בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באתה עמו בברית.
(רש"י)

המתבונן בסוגיא ערוכה בברכות (סג ,ב) יראה ,שהגורם העיקרי להיותנו לעם סגולה הוא
בחביבות לימוד התורה – פשוטו כמשמעו .וכה הם דברי הגמ' שם על הפסוק שלפנינו:
'פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש ,הסכת ושמע ישראל היום הזה נהייתה לעם .וכי אותו
היום נתנה תורה לישראל ,והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה ,אלא ללמדך שחביבה
תורה על לומדיה בכל יום ויום – כיום שנתנה מהר סיני' ,עכ"ל .הרי לפנינו מפורש ,שלא
זכינו להיות לעם אלא בעבור חביבות לימוד התורה.
ואם יש את נפשך לדעת ,מהו גדר חביבות התורה האמור כאן ,שא נא עיניך לדברי ספר
החינוך (מצוה שו) על אודות מצות ספירת העומר ,וזה לשונו' :נצטוינו למנות ממחרת
יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה ,להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד
בלבנו כעבד ישאף צל וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות ,כי המנין
מראה באדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא' ,עכ"ל .הנה כי כן עיניך הרואות,
שחביבות התורה הנדרשת מאתנו 'בכל יום ויום' ,היא ממש באותו שיעור של השתוקקות
שגילו אבותינו בהמתנתם הנכספת לקבלת תורה מסיני – 'כעבד ישאף צל' .וזה היהלום
שבכתר בו הוכתרנו להיות עם סגולה מכל העמים – 'היום הזה נהייתה לעם'.
וגדולה מזו ,יש לנו להוכיח מדברי רש"י על הפסוק (דברים כט ,ג)' :ולא נתן ה' לכם לב
לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה' ,וזה לשונו' :עד היום הזה ,שמעתי
שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי כמו שכתוב בפרשת וילך ויתנה אל הכהנים
בני לוי ,באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו ,משה אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה
וניתנה לנו ,ומה אתה משליט את בני שבטך עליה ויאמרו לנו יום מחר לא לכם ניתנה ,לנו
ניתנה .ושמח משה על הדבר ,ועל זאת אמר להם היום הזה נהייתה לעם – היום הזה הבנתי
שאתם דבקים וחפצים במקום' ,עכ"ל .הרי שוב לפנינו מפורש ,שרק אחרי ביטוי החביבות
לתורה שגילו ישראל בטענתם ,הבין משה שעתה הם ראויים לתואר הנכסף 'היום הזה
נהייתה לעם'!
ודע שגם קיום האדם לחיי העולם הבא תלוי בחביבות התורה .דהנה ידועים דברי חז"ל
'כל הנהנה מיגיע כפיו יש לו חלק לעולם הבא ,שנאמר (תהלים קכח ,ב) יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך – אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא' ,ופי' בעל הנתיבות בספרו 'אמת
ליעקב' דהאי 'נהנה מיגיע כפיו' קאי במי שנהנה מעמל התורה ,ומכאן למד שרק מי שנהנה
מעמלו בתורה זוכה בו לחיי העוה"ב ,אבל הלומד תורה מבלי שנהנה מתלמודו אינו זוכה
בהבטחה זו ,עכת"ד.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא ,מדברי הגמ' (ברכות יז ,א)' :כי הוו מפטרי מבי רב
אמי ,אמרי ליה הכי :עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא' ...ועפ"י דברי בעל
הנתיבות ,י"ל דהכי פירושו :אם 'עולמך תראה בחייך' כלומר שהינך נהנה בעולם הזה
'בחייך' והיינו התורה שנקראת חיים ,אזי 'ואחריתך לחיי העולם הבא' – תזכה בעבור זה
לחיי העוה"ב ,והבן.
ובשכר זאת יש ליישב פליאה גדולה שהתקשתי בה מקדמת דנא ,עד שזימן השי"ת לידי
את פירושו הבהיר של הגר"א קוטלר זצ"ל .הנה זכרון יציאת מצרים הוא מעיקרי האמונה
והוא הדיבור הראשון שיצא מפי הגבורה במעמד הר סיני 'אנכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך
מארץ מצרים' ,ובכל יום ויום אנו מזכירים אותו בקריאת שמע – שחרית וערבית ,וכן
בברכת המזון ,וכן בקידוש בשבתות וי"ט – 'זכר ליציאת מצרים' .וצריך ביאור ,שהרי
תכלית יציאת מצרים היא קבלת התורה כמאמר הכתוב' :בהוציאך את העם ממצרים
תעבדון את האלוהים על ההר הזה' (שמות ג ,יב) ,וכן הוא אומר 'כי אני ה' המעלה אתכם
מארץ מצרים (ויקרא יא ,מה) ,ופי' רש"י :על מנת שתקבלו מצוותי העליתי אתכם' .וא"כ
מן הראוי היה לזכור את התכלית ולא את יציאת מצרים! וביאר הרב ,שעל מאורע קדום
שהיה פעם צריך לעשות 'זכר' ,אך מתן תורה המתחדש בכל יום ויום כמ"ש לעיל מגמ'
דברכות שחביבה תורה על לומדיה 'בכל יום ויום כיום נתינתה בהר סיני' ,אין צריך שום
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

על תקיעת שופר נאמר 'עלה אלוקים בתרועה'
אומר רבי אברהם מצ'כנוב זיע"א איך "מעלים"
ומסלקים את מידת הדין שרמוזה בשם "אלוקים",
"רעות"
על ידי אהבת ישראל "בתרועה" מלשון ֵ
ורעות .,אומר הבעל שם טוב הקדוש
אהבה ואחווה ֵ
זיע"א "כאשר יהודי מברך את חברו בכל ליבו ,זה
מתקבל בשמים יותר מהתעוררות רחמי שמים של
המלאך מיכאל" .מסופר על הבעש"ט שפעם אחת
עסק באמירת מזמורי תהילים ,עם כוונות על פי
הקבלה בייחודי השמות הקדושים .פתאום זכה לגילוי
אליהו .אמר לו אליהו הנביא "דע לך שבעלי הפונדק
שבאת מאצליהם לפני שבאת לפה ,אמנם הם האנשים
פשוטים ,אבל כשהם אומרים 'ברוך ה' ,ישתבח שמו
לעד' נעשה רעש בשמים יותר מכל ייחודי השמות
שהצדיקים הגדולים מכוונים".

כד' אלול כה' אלול
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מנהל מערכת

תבוא
כי ׳׳

הרב עוזיאל אדרי

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
הברכות משיגות

'ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול ה'
אלקיך' ,האדמו"ר רבי יששכר דב מבעלז זיע"א יעץ לאחד
מחסידיו לעשות עסקה מסויימת .הלה נסע למקום שבו הייתה
העסקה אמורה להתבצע ,אך תנאיה לא נראו לו ,והחליט למשוך
את ידיו ממנה .כשהיה בדרכו לביתו הופתע לפגוש באכסניה
שנית את הסוחרים ,הם לחצו עליו להסכים לעסקה ,והוא נעתר
לבסוף והרוויח ממנה סכום נאה .כשחזר וסיפר על כך לצדיק
על ההשגחה הפרטית המופלאה שפגש את הסוחרים שוב ,אמר
לו הרבי "זה מה שאומרת התורה 'ובאו עליך כל הברכות האלה
והשיגוך' .אם כבר יבואו על האדם כל הברכות ,לשם מה יש צורך
שישיגוהו ,אלא שלעיתים האדם ,בחוסר דעתו ,בורח מהברכות,
ולכן באה ברכה נוספת ,שגם אם יברח ,הברכות ישיגוהו".

הברכה שנתקיימה

'וברך את עמך את ישראל' ,במסעו של הרבי הריי"צ מליובאוויטש
לארץ הקודש ארץ ישראל ,עבר דרך אלכסנדריה שבמצרים.
פתאום נפתחה דלת הקרון ואל תאו של הרבי התפרץ יהודי,
נושא סל פירות משובחים ,מתייפח וכולו רועד מהתרגשות .לאחר
שמסר את הסל לרבי סיפר "כשהייתי ילד נסעתי עם סבי לעיר
ליובאוויטש ,אל סבכם הרבי מהר"ש מליובאוויטש סבי הביא
לרבי סל פירות נאים ,כ'ביכורים' .הרבי בירך את סבי ובין השאר
אמר לו בהצביעו עליי "יהי-רצון שנכדכם זה יזכה גם הוא להביא
'ביכורים' לנכדי .ובאמרו זאת הצביע עליכם" .מאז עברו שנים.
אני נתגלגלתי לאלכסנדריה .פתאום שמעתי כי הרבי עובר כאן.
מיד נזכרתי בברכתו של סבכם ,לקחתי את סל הפירות והבאתי
לכם .וברוך ה' זכיתי שברכת הרבי נתקיימה בי".

לשוב מתוך רווחה

'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב
כל' ,פעם אחת נזדמנו אצל 'הסבא משפולי' זיע"א הצדיקים רבי
זושא מאניפולי זיע"א ורבי אריה לייב 'המוכיח' מפולנאה זיע"א
אמר רבי זושא לרבי אריה לייב "במחילה מכבודך ,אתה מעכב
את המשיח .אתה מסתובב בקהילות ישראל ומדבר אליהם קשות
שיעשו תשובה ובכך אתה משמיע דברי קטרוג על אחינו היהודים.
אילו היית מלמד זכות עליהם היו דבריך מקרבים את הגאולה".
רבי אריה לייב היה נבוך מאד מדבריו הנוקבים של רבי זושא ולא
מיהר להשיב .נענה 'הסבא משפולי' ואמר "אכן ,יש יסוד לדבריו
של רבי זושא .אף אני סבור שאין בני ישראל חוזרים בתשובה
למוטב על ידי תוכחות וייסורים ,כי אם אלא דווקא על ידי רווחה
ומתוך שמחה .כמו שנאמר 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך
בשמחה ובטוב לבב מרוב כול' .נמצאנו למדים שקל יותר לעבוד
את ה' כשיש 'רוב כל'.

החודש המכריע

באחד מימי חודש אלול נסע רבי מרדכי מלכוביץ' זיע"א בדרך
ועצר בפונדק יהודי ללינת לילה .בהיכנסו פנימה שמע את שיחתם
של איכרים גויים שישבו ושתו בתום יום העמל .קרא אחד
האיכרים לעבר חבריו" :אחיי ,החודש הזה של איסוף התבואה
אחרי הקציר הוא המכריע את השנה כולה .מי שמתעצל בחודש
הזה ,ירעב ללחם כל השנה" .מיד פנה רבי מרדכי אל חסידיו ואמר
להם "שמעתם מה אמר האיכר ,החודש הזה הוא המכריע את כל
השנה כולה – מי שמתעצל בו ,מניין ישאב חיּות של קדושה בשנה
הבאה".

הווידוי האמיתי

'עשיתי ככל אשר ציוויתני' ,אומר האדמו"ר ה'שר שלום' מבעלז
זיע"א ב'וידוי מעשרות' אין היהודי מתוודה על חטאיו ,ומדוע
זה נקרא 'וידוי' ,אלא שכאשר יהודי אומר 'עשיתי ככל אשר
ציוויתני' ,נשבר ליבו בקרבו ,וכי באמת עשיתי את המצווה בחיות
והתלהבות כמו שצריך לעשות ,וזה הווידוי האמיתי".

ובאו עליך כל הברכות

'ובאו עליך כל הברכות האלה' ,סוחר שנקלע לקשיים כלכליים
בא לפני הצדיק רבי מנחם מענדל מרימנוב זיע"א וסיפר לו על
דבר מצוקתו .הוא אמר כי דרוש לו בדחיפות סכום כסף גדול,
והדרך היחידה העומדת לפניו היא לפנות אל פריץ מסוים ולבקשו
להלוות לו את הכסף .ביקש אפוא הסוחר מהצדיק לברכו שיישא
חן בעיני הפריץ ,והלה יסכים להלוות לו את הסכום הדרוש לו.
נאנח הצדיק ואמר" :כיצד אוכל להתפלל על הדבר הזה ,והרי זו
אחת הקללות שבפרשת התוכחה 'הוא ילווך'".

אורות הכשרות
זכר .ובזה הוסיף לבאר דברי הש"ס (סוכה כח ,א) אודות רבי יונתן בן עוזיאל,
שכל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף .וכעין זה מובא בירושלמי (חגיגה
ב ,א) אודות רבי יהושע ורבי אליעזר ,שבזמן שלמדו תורה ירדה אש מן
השמים והקיפה אותם ,עי"ש .שכן בעת לימודם הטהור זכו להתחדשות
מעמד הר סיני ,וכשם שבהר סיני ניתנה תורה באש כן הוא בכל יום בו
זוכה האדם למעמד הר סיני ,עכת"ד .איברא שזה מפורש בדברי רבי יהושע
ורבי אליעזר עצמם ,דאיתא התם כשבא אבוה דאלישע וטען לפניהם וכי
באתם לשרוף את ביתי' :אמרו לו ח"ו ,אלא יושבים היינו וחוזרים על דברי
תורה – מתורה לנביאים וכו' והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני לא באש
נתנו' ,עי"ש.
וצא ולמד לדברי רבינו 'אור החיים' הקדוש עה"פ (ויקרא כג ,כא) לא הביט
און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ,וזה לשונו :שהצדיקים הגם שעושים
מצוות וכל עסקם בתורה ,אינם מרגישים שיש להם עמל ,אלא אדרבה
כאדם המרויח וכאדם המשתעשע בשעשועים לרוב חשקם בתורה' ,עכ"ל.
ובאמת איה הסופר אשר יוכל לאמוד גודל שכרו של תלמוד תורה ,אחר
דברי הש"ס המפורשים (ברכות לד ,ב)' :אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא
נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיא לתלמיד חכם
ולמהנה תלמיד חכם ,אבל תלמידי חכמים עצמן (ישעיה סד ,ג) עין לא ראתה
אלוהים זולתך' .ופי' רש"י :לא נתנבאו ,הטובות והנחמות .עין לא ראתה,
לא נראית ולא נגלית לשום נביא ,עכ"ל .וראיתי למי שדייק ,שבכלל 'עין
לא ראתה' נכללין גם מלאכי השרת .הרי לפנינו ,שחזיון שכרם של לומדי
התורה נעלם מעיני כל הנביאים והמלאכים ,יען כי אוצרות כל העולם אין
בהם כדי תשלום שכרו של תלמיד חכם אחד!
ואולי זה המקור לאמרתו המופלאה של הסבא מקלם זצ"ל :שכדאי היה
להקב"ה לברוא את כל העולם כולו בשביל שיהודי יאמר פעם אחת 'ברוך
הוא וברוך שמו' ,ואמירת 'אמן' אחת – שקולה אלף פעמים כנגד ברוך
הוא וברוך שמו ,ואמירת 'אמן יהא שמיה רבה' – שקולה אלף פעמים כנגד
אמן ,ותיבה אחת מתלמוד התורה – שקולה אלף פעמים כנגד אמן יהא
שמיה רבה!
מסופר על הגאון מוילנא זצ"ל ,שפעם הצטער רבות מחמת קושיא
שהיתה לו בהבנת דבר הלכה אחת בתלמוד ירושלמי ,עד כי לא בא מאכל
לתוך פיו במשך יומיים! וכשהגיע תלמידו הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל ביום
השלישי ,ישבו וליבנו את הסוגיא בעמל ויגיעה עד אשר האיר ה' את
עיניהם בהבנת ההלכה על בוריה ,בין רגע צהלו פניו של הגאון בשמחה
גדולה ועצומה.

בברכת שבת שלום ומבורך

הודעה משמחת

הננו להביא לידיעת בעלי השמחות והאירועים
כי ניתן לקבל בכל האולמות והקייטרינג

אירוע "כשר למהדרין"
מטעם בד"ץ הרבנות באר-שבע

וזאת בהודעה לפחות של  3ימים לפני האירוע

למפקח הרב דורון חג'ג' 054-8196498

שימו לב! רק אירוע הנושא תעודה מיוחדת מטעם בד"ץ ב"ש
ומוצבת בשערי האולם הינו תחת פיקוחינו ואחריותינו.

הבהרה:
"ארוע מהדרין" המושגח על ידנו הוא על
כל הארוע ולא על מס' שולחנות בודדות
ואין אנו אחראים על אמירות למינהם
אלא רק בהצגת תעודה במקום האירוע
בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת כשרות מהדרין

שע"י הרבנות באר-שבע

לקיים בנו חכמי ישראל
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל
בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו
של מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הלכות עשרת ימי תשובה

הילולא דצדיקייא
במלאת כד' שנים
להסתלקותו של מו"ר ועט"ר
הרב הצדיק סבא דמשפטים
מלפנים רב העיר וראב"ד ב"ש

הרב

מישאל מכלוף דהאן

רבנו

זצוק"ל

מישאל מכלוף דהאן

זצוק"ל

תתקיים הילולה לזיכרו ולכבודו
ביום רביעי כד' אלול תשפ"א ()1.9.21
בספריה התורנית "לב מלכים",
במתחם שהוקם במיוחד לערב קדוש זה,
ברח' ביאליק  127שכ' א'
במרחב הפתוח
ועפ״י הנחיות משרד הבריאות
במעמד ובהשתתפות

כ״ב הרבנים שליט״א
ואישי ציבור מכובדים

בתוכנית:
בשעה  17:00לימוד משניות לע״נ הרב זצ״ל
בשעה  17:30אמירת סליחות
ולאחריה תפילת מנחה ותפילת ערבית.
דברי תורה וסעודת מצוה מפוארת
בליווי תזמורת שתנעים את הערב.

ברוכים הבאים

לכבודה של התורה
ולכבודו של הצדיק זיע"א
ההילולא בשנה זו מוקדשת
לרפואתו השלימה של בנו וממשיך דרכו
הרה"ג יוסף דהאן שליט''א
בר רחל
בתוך שאר חולי עמו ישראל

בס"ד

הנס
ובעל-הנס

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

גבאי בתי הכנסת הי"ו
השלום והברכה

חלוקת שי

לראש השנה תשפ"ב

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

עקב ״התפרצות מגפת הקורונה״ ל״ע
לא יתקיים ״כנס גבאים השנתי״.
חלוקת השי לראש השנה תשפ"ב
עבור בתי הכנסת
תתבצע במשרדי המועצה הדתית
רח' התלמוד  ,8באר-שבע
בימים שלישי ,רביעי וחמישי
כ"ג-כ"ד-כ"ה באלול תשפ"א
()31.08.21-2.09.21
מהשעה  09:00בבוקר ועד השעה 13:30
נא להקפיד על זמנים אלו
מאחר ולא תתבצע חלוקה במועד אחר.
החלוקה תתקיים עפ״י הנחיות משרד
הבריאות ולכן אבקש לשמור על כל
הכללים ולנהוג באחריות עפ״י ההנחיות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה
שנה טובה ומבורכת
ונזכה לגאולה השלמה ברחמים
ונשמע ונתבשר בשורות טובות
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

שבת שלום

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.

