
בס"ד

אחראי מערכת: הרב אברהם טריקיעורך: הרב עוזיאל אדרי יום הכיפורים

לפני ה' תטהרו התשע"ח גורלית ומיוחדת

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

כניסת השבת ויום הכיפורים:      
יציאת השבת ויום הכיפורים:        

רבינו תם:

18:11
19:00
19:42

זמני הדלקת הנרות

לוח זמנים שבועי

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

שקיעה 

צאת הכוכבים

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

5:20
5:27
6:38

18:28
18:42

8:55
9:31

5:21
5:28
6:38

18:27
18:41

8:55
9:31

5:21
5:28
6:39

18:26
18:40

8:55
9:31

5:22
5:29
6:39

18:24
18:39

8:56
9:31

5:23
5:30
6:40

18:23
18:37

8:56
9:31

5:24
5:31
6:40

18:22
18:36

8:56
9:31

5:25
5:32
6:41

18:21
18:35

8:56
9:32

לוח הזמנים
לפי שעון "קיץ"

יום ד'
ערב חג סוכות
04.10.17

יום ו'
א' דחוהמ"ס
06.10.17

יום ה'
חג סוכות
05.10.17

יום ג'
יג' תשרי
03.10.17

שבת קודש
שבת חוהמ"ס
07.10.17

יום א'
יא' תשרי
01.10.17

יום ב'
יב' תשרי
02.10.17

מדוייק לבאר-שבע

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

דבר רב העיר שליט"א

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

ברכת הלבנה
במוצאי יום הכיפורים בשמחה ובטוב לבב

סוף זמנה ליל שישי מוצאי "חג הסוכות" עד השעה 18:50

הם  וכה  ממש.  ה'  לפני  הטהרה  מעלת  מגיעה  היכן  עד  יבין  נינוה,  אנשי  בפר'  המתבונן 
דברי הכתובים אודות תשובתם )יונה א, א-ג(: "ויהי דבר ה' אל יונה בן אמיתי לאמר, קום לך 
אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני 
ה'... וגו'. )שם ג, א-י( ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר, קום לך אל נינוה... ויקרא ויאמר עוד 
ארבעים יום ונינוה נהפכת, ויאמינו אנשי נינוה באלוהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם 
ועד קטנם... וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר היה בכפיהם... וירא האלוהים את 
מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה". 
והנה מעודי ועד הלום לא זכיתי להבין משמעותן של כתובים אלו, וככל שהוספתי להתבונן 
בהם כך גדלה תמיהתי בכל הכתוב בהם. שכן בדור שפל אנו עסוקים עד כדי 'עלתה רעתם 
מלפני' ונגזרה עליהם כליה ל"ע, ואם כן יפלא מאד היאך בדרשה קטנה בת כמה תיבות של 
איש אשר מעולם לא הכירוהו, ואף לא הוכיח את דבריו בשום אות ומופת אלא סתם ואמר 
'עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת' – מיד 'ויאמינו אנשי נינוה באלוהים' וקראו צום ולבשו שקים, 
'כי שבו מדרכם  וכן עשו גם לחיה ולבהמה, עד אשר העיד עליהם הכתוב  גדולים וקטנים, 
הרעה'. והלב משתומם, מהיכן שאבו אנשי נינוה את הכוח האדיר להתהפך בן רגע, מעם אשר 
גדלה רעתו מלפני ה' מרוב החמס אשר היה בכפיהם – לעם אשר העיד עליו יודע תעלומות 'כי 
שבו מדרכם הרעה'. וביותר יפלא, מה שפירשו חז"ל על הכתוב "ויקום יונה לברוח תרשישה": 
ביקש יונה לברוח משליחות זו, כדי שלא לעורר קטרוג על ישראל בזה שאנשי נינוה הרעים 
וכו'. ויש לתמוה מנין ליונה הביטחון הגדול  והחטאים נשמעין לדבריו מה שאין כן ישראל 

שדבריו יהיו נשמעין באזני אנשי נינוה, עד שברח בשל כך משליחותו של מקום!
ואכן יגעתי ולא מצאתי למי שחש בזה, עד אשר מצאתי בספר קדום שכתב לתרץ קושיה 
זו, וזה תוכן דבריו: הנה שורש פרשה זו גנוז בתחילת ספר בראשית, דכתיב שם )בראשית י, יא( 
'מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינוה...', ופי' רש"י שם בשם המדרש: "כיון שראה אשור 
את בניו שומעין לנמרוד ומורדין במקום לבנות המגדל יצא מתוכם", עכ"ל. הוי אומר שחרדתו 
של אשור לגורל 'חינוך בניו' שחלילה לא ילמדו מאותו רשע, הניאתו והביאתו לבנות עיר מן 
המסד ועד הטפחות כדי להרחיקם מנמרוד. ונמצא שכל יסודותיה של העיר נינוה היו מיוסדים 
על מסירות נפש למען 'חינוך הבנים'. ובכן לא יפלא עוד מנין שאבו אנשי נינוה את הכוח 
הגדול להשתנות מיד מבירא עמיקתא לדרגת 'ויאמינו אנשי נינוה באלוהים', שכן את 'הניצוץ' 
של מדורה זו כבר השריש בתוכם אבי אביהם אשור בחרדתו הגדולה לחינוכם, ולא היה צריך 
אפוא אלא למי שיבוא ויצית את הניצוץ הזה. ואף יונה בנבואתו ידע היטב שדבריו יתקבלו ע"י 
אנשי נינוה שהרי ניצוץ אביהם אשור טמון בתוכם, ולפיכך ביקש 'לברוח תרשישה' כדי שלא 
לעורר קטרוג על ישראל וכפי' חז"ל. ורק אחרי קריאת ה' אליו שנית לאמור 'קום קרא אליה', 
ביצע את שליחותו )ושוב מצאתי יתד נאמן לביאור זה בפי' החזקוני בראשית שם, עי"ש(. ואם כך 
הוא במגע של קדושה לפני איש אלוקים – יונה הנביא, על אחת כמה וכמה במגע לפני הקב"ה 

בכבודו ובעצמו. וזוהי מעלת יוה"כ, שכן 'לפני ה' תטהרו', והבן. 
ברם כבר הורונו המורים, שאין אדם זוכה לטהרת יום הכיפורים אלא אם כן הכין עצמו לפני 
בוא יום הגדול והנורא. וכגודל 'ההכנה' כך עומק הטהרה. ומרגלית בפיו של האדמו"ר מקוצק 

זצ"ל אשר דרש על הפסוק: 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם – לפני 
ה' תטהרו' )ויקרא טז, ל(, רוצה לומר שאין אדם זוכה להארת יום הכיפורים אלא אם כן 

הקדים לטהר עצמו קודם בואו לפני ה' ביום הכיפורים, עכת"ד.
יוצא מידי פשוטו. מכל מקום לכשנתבונן  ואמנם אין זה אלא רמז, שהרי אין מקרא 
נראה, שיש לנו להוכיח יסוד זה ממקראות מפורשים בשיר השירים. דהנה שלמה המלך 
ע"ה השכיל לתאר בשירתו את תהליך התקרבות השי"ת אל האדם בימי החסד והרחמים 

– בשלוש דרגות: ראשיתה של התקרבות זו בחודש אלול – 'אני לדודי ודודי לי' 
)שיר השירים ה, ב( נוטריקון אלול, והיינו אחר שחלפה כמעט שנה ואין האדם נענה 

ניתן  התשע"ח  שנת  שלנו  השנה  של  יחודה  על 
בספר  מליובאוויטש  הרבי  שכתב  ממה  ללמוד, 
שיש   ,)283 עמ'  )ח"א  התשמ"ח  שנת  השיחות 
כמו  השנה  של  תאריכה  כאשר  מיוחדת  משמעות 
בגימטריה  שהיא  ח'  באות  מסתיימת  התשע"ח 
הטבע,  מן  שלמעלה  ונפלאות  ניסים  שמסמלת   8
ומאלפת,  מדהימה  תופעה  של  סקירה  מביא  הרבי 
רצף של אירועים משמעותיים ביותר בתולדות עם 
ישראל שהתרחשו בשנה השמינית של אותו עשור, 
ברית  העולם,  לבריאת  ב1948  נולד  אבינו  אברהם 
ובה  ב2048  יצחק  של  לידתו  ב2018,  הבתרים  בין 
נימול הילד היהודי הראשון ביום השמיני, הגאולה 
הראשונה יציאת מצרים ומתן תורה מעמד הר סיני 
בית  בניין  ב2488,  ישראל  לארץ  הכניסה  ב2448, 
בית  של  הבנייה  תחילת  ב2928,  הראשון  המקדש 
המקדש השני ב3408, שנזכה לשנת גאולה וישועה.     

גליון מס'

732



אורות הכשרות אורות הפרשה
אלול  חודש  מגיע  שובבים',  בנים  'שובו  שבשמים  אבינו  לקריאת 
אשר בו הקב"ה ברחמיו מתקרב אל האדם מחצית הדרך בבחינת 
דודי  'קול   – ועשי"ת  בר"ה  והמשכה  אליכם'.  ואשובה  אלי  'שובה 
הנה זה בא' )שם ב, ו(, ודרשו רבותינו זה ראש השנה אשר הקב"ה 
כביכול בא וממציא עצמו אל האדם. והיינו אחר שאין האדם נענה גם 
לקריאת חודש אלול, באים עשי"ת אשר בהם הקב"ה מוסיף להתקרב 
עד מאוד, וכמו שאמרו רבותינו בגמ' )ראש השנה יח ע"א( על הפסוק 
"דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב – אלו עשרה ימים שבין ר"ה 
ליוה"כ". ושיאה ביום הכיפורים 'קול דודי דופק פתחי לי' )שם ה, ב(, 
ודרשו רבותינו זה יום הכיפורים אשר בו הקב"ה מתקרב עד לשערי 
לבו של האדם. והיינו אחר שהאדם הקשה את לבו ולא שת לשוב 
אל ה' בעשי"ת, בא יוה"כ אשר בו הקב"ה דופק על לבו... פתחי לי. 
אלא שכאן גילה לנו שלמה המלך בחכמתו דבר נורא והוא, שאם לא 
השכיל הבן להקביל את פני אביו שבשמים לא בהתקרבות של חודש 
והמתין עד לקריאת  ואף לא בהתקרבות היתירה של עשי"ת  אלול 
התעוררות של יוה"כ, אזי יקשה עליו עד מאוד לפתוח את שערי לבו 
גם אם ירצה בכך. וכמו שדרשו חז"ל במדרש על הפסוק: 'פשטתי 
את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם' )שם ה, 
ג(, שהכוונה בזה לאותו הבן השומע את קריאת אביו 'קול דודי דופק 
פתחי לי', והוא בתרדמתו כי רבה משיב – איני יכול יען כי 'פשטתי 
את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם'. והגם 
שלמראית העין נראה שהוא מתעורר בתפילת יוה"כ בבחינת 'דודי 
שלח ידו מן החור ומעי המו עליו' )שם ה, ד(, אין זאת אלא התעוררות 
לשעתא. ועל כל פנים ודאי שאין זו התעוררות אשר בה דברו חכמים 
של  לבו  את  והבטיחו שהיא משנה  טוב קב(  )שוחר  תהלים  במדרש 
האדם בבחינת "ואתה בורא אותן לבריה חדשה", עי"ש. שהרי עינינו 
תחזינה להרבה אנשים אשר לכאורה מתעוררים בתפילת יוה"כ, אך 
מיד בחלוף היום הקדוש הם שבים לאיתנם הראשון עד שכמעט ואין 
מורגש בהם השפעת יוה"כ. והן הם הדברים אשר בהם חתם שלמה 
מסכת מופלאה זו של התקרבות השי"ת אל האדם: 'קמתי אני לפתוח 
לדודי – ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו 
קראתיו ולא ענני' )שם ה, ה-ו(, רוצה לומר אחר שחלפו ימי החסד 
מספיק  אין  שוב  האדם,  של  לבו  לשערי  עד  הקב"ה  התקרב  בהם 
ב'פתיחת הלב', אלא צריך האדם לצעוד בכל דרכי התשובה הארוכים 
כדי להתקרב אל בוראו בבחינת 'שובה ישראל עד ה' אלוהיך', וזה 
והדברים  וגו'.  עבר'  ודודי חמק   – לדודי  לפתוח  אני  'קמתי  שאמר 

מבהילים ומדברים בעד עצמם.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בס"ד

בברכת שבת שלום ומבורך

בכבוד רב ובברכת גמר חתימה טובה
מחלקת המקוואות

חשוב! חשוב! חשוב!הודעה חשובה
  לנשות באר שבע!!!

במוצאי יום הכיפורים
 י' תשרי תשע”ח )30.09.17(

המקוואות לנשים יפתחו בין השעות:
20:30-22:30 

הרינו מבקשים
מהציבור היקר

לשמור על קדושת
היום הקדוש

ולמנוע מהילדים לשחק עם 
האופניים ולרכב עליהם.

 מקווה תורן - מקווה א' בין השעות:
20:30-24:00 

רחוב אחד העם 17, באר שבע | ט"ל:077-5446012



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורינו המרא דאתרא

הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

הלכות ארבעת המניםהלכות סוכה

בית הכנסת 
רינת ירושלים

היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

לרפואת
ר' יוסף שלמה

בר עליה
ורחל 

בת סימי 

אנו מברכים את תושבי עירינו באר שבע היקרים

בברכת גמר חתימה טובה!
הרב יהודה דרעי

רב העיר וראש אבות בתי הדין
שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית


