בס"ד

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

עורך

נצבים

הרב עוזיאל אדרי

גליון
׳׳ ראש השנה

932

מנהל מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר העורך

דבר רב העיר שליט"א

תחל שנה וברכותיה

תשובה מאהבה

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום א’

יום ב’

כח' אלול ערב ר"ה

יום ג’
א' דר"ה

יום ד’

יום ה’

יום ו’

שבת קדש

ב' דר"ה צום גדליה ד' תשרי שבת שובה

()11.9.21( )10.9.21( )9.9.21( )8.9.21( )7.9.21( )6.9.21( )5.9.21

עלות השחר
5:00
זמן טלית ותפילין
5:07
זריחה  -הנץ החמה
6:23
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:49
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:27
סו״ז ברכות ק״ש
10:31
חצות יום ולילה
12:40
מנחה גדולה
13:12
פלג המנחה
17:57
שקיעה
19:01
צאת הכוכבים
19:17

5:00
5:07
6:24
8:49
9:28
10:31
12:39
13:11
17:55
19:00
19:16

5:01
5:08
6:24
8:50
9:28
10:31
12:39
13:11
17:54
18:59
19:14

5:02
5:09
6:25
8:50
9:28
10:31
12:38
13:10
17:53
18:58
19:13

5:03
5:10
6:25
8:50
9:28
10:31
12:38
13:10
17:52
18:56
19:12

5:03
5:10
6:26
8:50
9:28
10:31
12:37
13:09
17:51
18:55
19:10

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
18:44
כניסת השבת:
19:34
יציאת השבת:
20:20
רבנו תם:
כניסת ראש השנה א'18:40 :
כניסת ראש השנה ב'18:41 :
יציאת ראש השנה:
19:29
רבנו תם:
20:15

5:04
5:11
6:26
8:50
9:28
10:31
12:37
13:09
17:50
18:54
19:09

וְ הָ יָה כִ י ָיבֹאּו עָ לֶיָך ָכּל הַ ְדּבָ ִרים הָ ֵא ֶלּה
ת עַ ד יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך
ק ָללָה אֲ שֶ ׁר נ ַָת ִתּי ְל ָפנֶיָך ...וְ שַ ׁבְ ָ ּ
הַ בְ ָּרכָה וְ הַ ְ ּ
(דברים ל ,א-ב)
איתא בגמ' (יומא פו ,א)' :גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד ,שנאמר (הושע יד ,ב) שובה
ישראל עד ה' אלוהיך' .ונחלקו שם רבותינו התנאים האם עד בכלל או לא עד בכלל ,עי"ש.
וצריך להבין במשמעות פלוגתא זו ,שכן מה לי אם התשובה מגיעה עד כיסא הכבוד ועד
בכלל ,או שאינה מגיעה אלא עד כיסא הכבוד .וכן יש לתמוה ,מדוע בחרו רבותינו לקבוע את
מחלוקתם בדברי הנביא והניחו פסוק מפורש בתורה שלפנינו 'ושבת עד ה' אלוהיך' .וכבר עמד
המהרש"א (שם) בהערה זו ,ועי"ש מה שכתב ליישב בזה.
ולפי הנראה בס"ד ,עומק פלוגתא זו גנוז בדברי רבותינו הראשונים אודות מעלת התשובה.
וכה הם דברי רבינו יונה (שע"ת השער הראשון אות ט)' :והנה מדרגות רבות לתשובה ,ולפי
המדרגות יתקרב אל הקב"ה' ,עי"ש .וכיוצא בזה מבואר ברמב"ם (הלכות תשובה ז ,ו)' :גדולה
תשובה שמקרבת את האדם לשכינה ,שנאמר שובה ישראל עד ה' אלוהיך ,ונאמר (עמוס ד ,ו) ולא
שבתם עדי נאם ה' ,ונאמר (ירמיה ד ,א) אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב ,כלומר אם תחזור
בתשובה – בי תדבק' ,עכ"ל .וכעין זה ממש מצאנו ביתר ביאור בדברי המבי"ט (בית אלוהים שער
התשובה פי"ב) ,וזה לשונו' :חקרנו על גדר התשובה ,ומצאנו נכון ושלם ,והיא קרבה לה' מריחוק
החטא .והרצון במילת קרבה היא היות כוונת השב להתקרב אל בוראו שנתרחק ממנו בעוברו
על דבריו ,ולא להינצל מן העונש על מה שעבר' ,עי"ש בהמשך דבריו המאירים.
והנה בחיבור דברי שלושת המפרשים הללו ,עולה לפנינו יסוד מופלא במהות 'התשובה'
המובחרת ,והוא שאין בתשובה רק כוח של כפרה אלא יש בכוחה לקרב את האדם מריחוק
החטא – אל השי"ת ,עד כדי 'בי תדבק' (כלשון הרמב"ם) .אלא ששיעור מידת ההתקרבות – תלויה
במדרגות התשובה (כלשון רבינו יונה) ,ופשוט שבכלל מדרגות התשובה יש לנו לחלק בין תשובה
'מאהבה' – לתשובה 'מיראה' ,שהרי אינה דומה קרבה אל ה' הבאה מתוך תשובה מאהבה,
והיינו שהחוטא משתוקק להתקרב אל בוראו אחר שנתרחק ממנו בעוברו על דבריו – למי שרק
מבקש להינצל מן העונש על מה שעבר ,וזה פשוט וברור וגם מפורש בחתימת דברי המבי"ט.
ובזה יאירו דעות רבותינו התנאים אודות מעלת התשובה :דרבי לוי ס"ל ,גדולה תשובה
שמגעת עד כיסא הכבוד – ועד בכלל ,כלומר שאין בה רק כוח של כפרה הנגזרת מכיסא הכבוד
וכדרך שאמרו (ירושלמי סנהדרין י ,ב) 'חתר לו הקב"ה חתירה מתחת כיסא הכבוד' ,אלא 'עד
בכלל' דהיינו שיש בכוחה אף לקרב את האדם אל הקב"ה עד כדי 'בי תדבק' (כלשון הרמב"ם).
וגם רבי יוחנן מודה בזה ,אלא דס"ל שכוח זה יש רק בתשובה של ציבור .וכן סרה בזה תלונת
המהרש"א ,מדוע קבעו פלוגתא זו בדברי הנביא והניחו מקרא מפורש בתורה .שכן הכתוב
שבתורה מדבר בתשובה מיראה – 'והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה...
ושבת עד ה' אלוהיך' ,וכבר ביארנו והוכחנו מדברי המבי"ט שאין קרבת ה' מובטחת אלא
בתשובה מאהבה ,ולכן קבעו את דבריהם בכתוב שבנביא ,והבן.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא ,מלשון הרמב"ם (שם) .שכן בגרסת הש"ס שלפנינו (יומא פו,
א) איתא 'גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד' ,ואילו הרמב"ם כתב 'גדולה תשובה שמקרבת
את האדם לשכינה' ,ועיין במגדל עוז (שם) שציין ע"ד הרמב"ם הללו 'סוף יומא' .ברם לאור
האמור יובן ,שכן הרמב"ם פשיטא ליה כל כך דבהאי מימרא דתלמודא לא מיירי הש"ס בכוח
של כפרה לחוד ,אלא בקרבת האדם לשכינה ,עד שלא ראה בזה שינוי לשון כלל!
ועל פי זה אמרתי לבאר תפילת 'אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניך' ,והתמיה בולטת
שהרי התשובה היא בחירתו הבלעדית של האדם אשר מקבל על עצמו לשוב מדרכו הרעה,
ואינה מסורה בידי שמים להחזירו בתשובה ,ובפרט שכבר אמרו 'הכל מן השמים חוץ מיראת
שמים' .וכיוצא בזה יש לנו להעיר עה"פ (ישעיה נה ,ו) 'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב'
ודרשו רבותינו בגמ' (ראש השנה יח ,א) אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ,שכן
ממה נפשך אם נתקיימו בו משפטי התשובה הרי שעלתה לו התשובה גם בשאר ימות השנה,
ואם לא נתקיימו בו משפטי התשובה מה בכך שהקב"ה קרוב אליו בימים אלו וכי יש תשובה
לחצאין .וביותר יפלא דברי הרש"ש בדרשתו המפורסמת בישיבת בית-אל קודם לתקיעת
השופר (העתיקה הפלא יועץ ערך ראש השנה)' :ישוב כל אחד ממנו מעון קל או חמור כל שהוא...
יען כי שערי שמים פתוחים היום ומעט תשובה היום שקול כנגד עמל וטורח גדול בזמן אחר'.
ברם לאור המבואר אתי שפיר ,שכן אין מעלת התשובה יכולה להתקיים בשלימותה
עם עזיבת החטא לחוד אע"פ שנתקיימו בו כל עיקרי התשובה ,אלא עד שיסיר את כל

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

'אתם נצבים היום' כתב בזהר "היום" מורה על "יום
הדין" ראש השנה ,מבאר 'הברכה משולשת' הקב"ה
מכתיר את ישראל לקראת ראש השנה בלשון "נצבים
 מלכים" ,כשם שהוא נקרא "ניצב  -מלך" שנאמר'אלוקים ניצב בעדת אל' ,וזאת מפני שהנביא ישעיה אומר
שהקב"ה תובע את ישראל לדין בראש השנה שנאמר 'לכו
נא ונוכחה יאמר ה'' ,וידוע ע"פ ההלכה עני ועשיר באים
לדין אומרים לעשיר או תתלבש כמו העני או הלבישהו
כמותך בבגדי עשיר ,ועל כן מחוייב הקב"ה להלביש את
ישראל בבגדים כמותו שנאמר 'לבושיה כתלג חיוור –
כשלג לבן' ,נמצא שכל העוונות נמחלין כבר לפני ראש
השנה 'חטאיכם כשלג ילבינו' ,לכתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה.

גליון מס'

בס"ד

אורות הכשרות

אורות הפרשה

המחיצות המבדילות בינו לבין הקב"ה אשר נגרמו בעקבות חטאיו .ועל
אודות קרבה זו ,שפיר אנו מעתירים בתפילה להקב"ה 'החזירנו בתשובה
שלימה' ,כלומר השיבנו אליך מכל המרחק שנתרחקנו ממך בעקבות
חטאינו .ואפשר שזה מדוקדק בתוספת הלשון 'שלימה' ,לאמר שרק
במילוי קרבה זו תקוים בנו מצות התשובה בשלימותה .וזהו עומק מעלתם
הגדולה של ימי הרחמים ובשיאם עשרת ימי התשובה אשר דרשו עליהם
רבותינו 'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' ,שכן בימים אלו בהם
הקב"ה קרוב אלינו יותר מתמיד ,דרך החזרה לדבקות בו יתברך קצרה
יותר .וכל זה רמוז וגנוז בדברי הרש"ש הנז"ל 'מעט תשובה היום שקול
כנגד עמל וטורח גדול בזמן אחר' ,יען כי בזמן אחר צריך האדם להסיר
את המחיצות המבדילות בינו לבין הקב"ה בבחינת 'שובה ישראל עד ה'
אלוקיך' .מה שאין כן בימים אלו אשר הקב"ה עצמו מסיר את המחיצות
ומתקרב אלינו ,וק"ל.
ואחר הודיע ה' אותנו כל זאת ,נבין עומק דברי חכמי המוסר ובכללם
הגאון החיד"א זצ"ל אשר העמידו את לימוד התורה – כתנאי למצות
התשובה ,ורמזו כן מלשון התפילה שאנו מתפללין ג"פ בכל יום 'השיבנו
אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך'.
שכן זה פשוט לכל בעל נפש שאין לך דבר המאיר את עיניו של האדם יותר
מהתורה ,ומקרא מלא הוא (משלי ו ,כג) 'כי נר מצוה ותורה אור' ,וכן דרשו
רבותינו עה"פ (מגילת אסתר ח ,טז) 'ליהודים היתה אורה ושמחה – אורה זו
תורה' .ועל כן רק ע"י התורה שהיא מאירת עיניים ,יוכל האדם להחזיר
אליו את הארת פני ה' אשר נלקחה ממנו בעטיו של ריחוק החטא .וז"ש
'השיבנו ה' לתורתך' המקרבת את האדם אל השי"ת – 'וקרבנו לעבודתך',
ורק אח"כ יכולה להתקיים בו מצות התשובה בשלימותה – 'והחזירנו
בתשובה שלימה לפניך'.
וצא ולמד לדברי המהר"ל (גבורות ה' פ"ח) אודות הדביקות בהשי"ת שיש
באור התורה ,וז"ל' :כי אין דבר חיבור ודיבוק יותר כמו התורה שהיא
דיבוק וחיבור האדם אל בוראו' ,עי"ש .וזה מפורש טפי בדבריו בספרו
נתיבות עולם (נתיב התורה פ"ט) ,וז"ל' :אין לך התקרבות יותר אל ה' יתברך
כמו התורה ...והעוסק בתורה הוא עם ה' יתברך בלי הסרה' ,עכ"ל .וכזאת
מצינו בדברי האור החיים הק' (ויקרא כב ,יג) ,וז"ל' :האדם יכול להשיג כפי
התעצמותו בתורה אפילו הוא במדרגה שאין למטה ממנה ,אם יטרח ישיג
השגות עליונות כפי ערך ושיעור היגיעה' ,עי"ש .וכיוצא בזה מצינו בספר
מעלות התורה (עמוד קו) אשר כתב בשם הרב ראשית חכמה ,וז"ל' :גם מי
שהוא שקוע בעמקי תהום מרוב עוונותיו ואח"כ הוא לומד תורה הק' ,על
ידי זה הוא עולה ממעמקי תהום' ,עי"ש.
הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל (קובץ מאמרים עמ' עב) סיפר ששמע ממרן
החפץ חיים זצ"ל ,שבימי הגר"א מוילנא היו אנשים מוכיחים שנסעו
ממקום למקום לעורר את העם ,ושאל אחד מהם את הגר"א על מה לעורר
בעיקר ,והשיב לו שידבר על לימוד תורה יען כי הכל בכלל זה .ועוד הביא
שם בשם החפץ חיים ,כי לא אכפת לו ליצר הרע שיהודי יחזור בתשובה
ויתענה כל היום ובלבד שלא ילמד תורה!

בברכת שבת שלום ומבורך

ביום שני כט' אלול תשפ"א ()6.9.21
יפוג תוקפם של תעודות הכשרות

לקיים בנו חכמי ישראל
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

רבני השכונות והקהילות
רבני וגבאי בתי הכנסת
עובדי המועצה הדתית

שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית

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

מהלכות יום הכיפורים

לקראת השנה החדשה
הבעל״ט

הננו לשגר את מיטב ברכותינו לכבוד
ראש העיר וחברי מועצת העיר
רבני השכונות והקהילות
רבני וגבאי בתי הכנסת
עובדי הרבנות והמועצה הדתית
ראשי מוסדות התורה ואגודות החסד
ולכל תושבי העיר באר שבע
יחד עם כל בית ישראל בברכת

שנה טובה
ומבורכת

כתיבה וחתימה טובה בספר החיים והשלום
בסיפרן של צדיקים וחסידים ובספר בריאות
ופרנסה טובה ונזכה שהקב״ה יסיר את המגפה
וכל חולי ומחלה ושתהיה זו שנה שבה הקב"ה
יחיש את גאולתינו ונזכה לבנין בית מקדשינו.

המאחלים ומברכים
מעומקא דליבא
יהודה דרעי

הרב
הרב הראשי וראב"ד באר שבע
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

יהושע (שוקי) דמרי

ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית

בס"ד

פרנסה
מן השמים
הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

ענבי הגפן בענבי הגפן
דבר נאה ומתקבל
טנא ברכות נשגר קמיה איש חיל רב פעלים
לתורה ולתעודה ,נעים הליכות
מרביץ תורה ברבים ,איש יקר ואהוב
ומקרב לבבות לאבינו שבשמים במאור פנים
שליט"א
הרה"ג
רב המרכז הרפואי "סורוקה"
וק"ק "שבטי ישראל" בשכ' יא'
ועורך עלון "אורות השבת"
עם השמחה השרויה במעונו
לרגל נישואי ביתו שולמית תחי'
עם החתן המפואר והחשוב
הבה"ח התמים ישראל ויצמן הי"ו
מי יתן ויהיה זה בנין עדי עד ברוב אושר נחת
ושמחה ובורא עולם בקנין השלם זה הבנין
בברכת מזל טוב וההצלחה

עוזיאל אדרי

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

המברכים מעומקא דליבא ובאהבה רבה
הרב יהודה דרעי
רב העיר וראש אבות בתי הדין

מערכת עלון
"אורות השבת"

קופת חולים לאומית
בשילוב הקופה העירונית

מים לפי שיעור
ליום הכיפורים

לכל המעוניין ניתן להזמין שקיות מים
לפי שיעור פחות ממלוא לוגמיו
עבור חולים המותרים בשתיה לפי השיעורים
לפני השימוש נא להתייעץ במורה הוראה.

ניתן להתקשר למוקד הקופה העירונית
טל׳  ,08-6551655שלוחה .3

החלוקה תתבצע במוסדות קרן מש״י,
ברח' בנימין מינץ  1וברח׳ חשין  , 11ו' החדשה

במקרה חירום ניתן להתקשר
לרב אברהם טריקי054-4586152 :

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.

