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החל ממוצאי יום הכיפורים.
סוף זמנה יום שלישי חג הסוכות עד השעה .18:49

המתבונן בפר' אנשי נינוה ,יבין עד היכן מגיעה מעלת הטהרה לפני ה' ממש .וכה הם
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 ,גדולים וקטנים ,וכן עשו גם לחיה ולבהמה ,עד אשר
העיד עליהם הכתוב 'כי שבו מדרכם 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 והחטאים נשמעין לדבריו מה שאין
כן ישראל וכו' .ויש לתמוה מנין ליונה הביטחון הגדול 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.
ואמנם אין זה אלא רמז ,שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו .מכל מקום לכשנתבונן
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 לקריאת אבינו שבשמים
'שובו בנים שובבים' ,מגיע חודש אלול אשר בו הקב"ה ברחמיו מתקרב אל האדם מחצית
הדרך בבחינת 'שובה אלי ואשובה אליכם' .והמשכה בר"ה ועשי"ת – 'קול דודי 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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

"אין יותר שלם מלב שבור" ,אמר האדמו"ר רבי מנחם
מנדל מקוצק זיע"א משמעות הדבר בצורה הפוכה ,שאין
דבר יותר שבור מלב שלם ,שבטוח שאין בו חסרונות,
וממילא אין בו השתוקקות להתחזק ולהוסיף בעבודת ה',
לכן לב שלם נחשב לכלי שבור ,שאי אפשר למזוג לתוכו שפע
חדש ,מה שאין כן" ,אין דבר יותר שלם מלב שבור" שהוא
רואה את עצמו עם חסרונות וממילא יש בו השתוקקות
להתקשר ולהתחבר עם הבורא ,בו יכול להתגלות שפע
של השנה החדשה אורו של ה' יתברך .רבי מאיר ממיר
זיע"א היה תלמידו של רבי מרדכי מלכוביץ' זיע"א והיה
דבק ברבו מאד ,פעם אחת פגשו אחד הצדיקים הגדולים,
והפציר בו "בוא עמי ואעשה אותך כלי מושלם ומפואר".
השיב רבי מאיר" :מורי ורבי משקיע בי כוחות שאהיה כלי
שבור ,ואילו מר רוצה לעשותני כלי שלם"...

דבר רב העיר שליט"א
לפני ה' תטהרו

בס"ד

אורות הפרשה
זכרני ה' ברצון עמך

הצדיק רבי יחיאל יעקב מקוז'ניץ זיע"א היה מגיע לדרגות גבוהות
של דבקות בעת תפילתו כמעט להתפשטות הגשמיות ממש ,אך גם אז
היה זוכר את מצוקות חסידיו ומתפלל בעבורם .פעם שאלוהו כיצד
הוא יכול לעשות זאת .אמר הצדיק "הגמרא מספרת שבכל בוקר היו
חכמי ישראל נכנסים אל דוד המלך ואומרים לו 'עמך ישראל צריכין
פרנסה' .וכי דוד המלך לא ידע זאת בעצמו ,אלא שהוא חשש ,שכאשר
הוא מתפלל בדבקות ,יהיה מופשט מכל ענייני החומר והגשם ולא יזכור
את הצרכים הגשמיים של עם ישראל .לכן התפלל דוד וביקש 'זכרני ה'
ברצון עמך' שגם כשאהיה בשיא הדבקות אזכור את צורכי עמך" .ראו
חכמי ישראל שדוד המלך חפץ ומבקש בכל ליבו להטיב לעם ישראל
ולהזכיר לפני ה' יתברך את צורכי עם ישראל ,היו באים אליו ומסייעים
לו בזה שבכל יום מזכירים לו".

מנסים שוב לעשות תשובה

רבי זושא אמר ,אפשר ללמוד מהגנב אם לא השיג את מבוקשו בלילה
הראשון הוא ינסה שוב בלילה השני ,כך על האדם אסור לו להתיאש
מעצמו אלא יתעקש תמיד לנסות שוב ושוב להשתפר ולחזור בתשובה.
פעם אחת רבי משה לייב מסאסוב זיע"א יצא לקבץ כסף לצורכי צדקה,
אך לא ראה ברכה בעמלו .הוא כבר התכונן לשוב לביתו ,כאשר שמע על
יהודי שהושלך לכלא בעוון גניבה .התרוצץ הצדיק והשתדל למענו עד
שהצליח לשחררו מן הכלא .הוא אמר לו "רואה אתה ,תפסו אותך ,היכו
אותך ,כמעט הושיבוך לשנים רבות בכלא .חדל אפוא מן הגניבות" .צחק
הגנב" :וכי משום שפעם אחת נכשלתי ,לא אנסה שוב את מזלי" .אמר
הצדיק בליבו "אם אין הוא נרתע מהמאסר ומהביזיונות וברור לו שעליו
לנסות עוד ,מדוע אני נרתע מלהמשיך במאמציי במצוות פדיון שבויים".
לא חזר לביתו והמשיך במסעו עד שקיבץ את הסכום הדרוש.

אורות הכשרות
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 אלול
ואף לא בהתקרבות היתירה של עשי"ת והמתין עד לקריאת 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 במדרש תהלים (שוחר טוב קב) והבטיחו שהיא משנה
את לבו של 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 בהם התקרב הקב"ה עד
לשערי לבו של האדם ,שוב אין מספיק ב'פתיחת הלב' ,אלא צריך האדם
לצעוד בכל דרכי התשובה הארוכים כדי להתקרב אל בוראו בבחינת
'שובה ישראל עד ה' אלוהיך' ,וזה שאמר 'קמתי אני לפתוח לדודי – ודודי
חמק עבר' וגו' .והדברים מבהילים ומדברים בעד עצמם.

בברכת שבת שלום ומבורך

ותשובה ותפילה וצדקה

יהודי עשיר נכנס פעם אחת אל רבי שלמה מרדומסק זיע"א והתאונן:
"הציבור רואה בי עשיר גדול ועל כן תובעים ממני ללא הרף סכומי כסף
גדולים לצדקה .האמת היא שאיני עשיר גדול כל כך כפי שמעריכים
אותי" .חייך הצדיק והשיב" :בני האדם גם מתייחסים אליך בכבוד,
מתוך הערכה שאתה תלמיד חכם ,אדם נכבד ובעל עצה נבונה .והלוא
אתה יודע את האמת שאין בך כל המעלות האלה ,ובכל זאת אתה מקבל
את הערכתם המוטעית ונהנה מהכבוד .שתוק אפוא גם בנוגע למידת
עושרך"...

שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו

אחד מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש זיע"א היה מתפלל בהתלהבות
גדולה .פתאום התחילה לנקר בו המחשבה כי גסות רוח היא להתפלל
כך ,בהתלהבות ובדבקות ,בשעה שהוא מלא חטאים ועוונות .ההרהורים
הללו גרמו לו נפילת הרוח ,ובמשך זמן חדל מלהתפלל בהתלהבות,
והתפלל בפשטות ,כאחד האדם .יום אחד סיפר על כך לרבו הבעש"ט.
אמר לו הבעש"ט" :אם מחשבה טובה היא זו ,מדוע אינה נופלת בדעתך
בשעה שאתה יושב לאכול ,מכאן שמחשבת היצר היא".

חזרה בתשובה

בהיותו ילד למד האדמו"ר האמצעי רבי דובער זיע"א ,בנו של האדמו"ר
הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא זיע"א ,אצל מלמד שהתגורר
ליד רופא העיירה .פעם אחת שמע הילד את הרופא אומר למלמד" :כבר
אמצע אלול ועדיין לא הכנתי את העלוקות" .כשחזר הילד לבית אביו
ראה בחצר כמה חסידים משוחחים .אמר להם" :כבר אמצע אלול ,את
העלוקות טרם הכנתם ,ואתם משוחחים ביניכם" .תמהו החסידים,
והילד הסביר" :העלוקות מוצצות את הדם המזוהם ,ובאלול צריך
לחזור בתשובה ולסלק את רתיחת הדמים מהתאוות וענייני העולם
הזה" .התחילו החסידים להתבונן בדברים והיו בטוחים שזו ִאמרה
שמקורה באביו הרבי .כשהגיעו הדברים לאוזניו של בעל התניא,
אמר" :זו דרך הבעש"ט ,ללמוד הוראה בעבודת ה' מכל דבר שרואים
ושומעים .אלא שאצלי אני הייתי צריך לעמול על כך כדי להרגיל את
עצמי ללמוד מכל דבר שנקרא לידי ,אבל אצל ילדינו ב"ה הדבר כבר
הורגל אצלם וחדר לדמם ועצמותם".

שנה טובה ושמחה

תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זיע"א שאלו אותו :חז"ל אומרים
שאדם נידון בכל יום ,והלוא ידוע שהדין הוא בראש השנה ,הבעש"ט לא
השיב .כעבור כמה ימים יצא הבעש"ט לנסיעה עם תלמידיו .הם פגשו
זקן נושא דליי מים .שאלו הבעש"ט לשלומו והזקן נאנח" :אני עובד
קשה .לפעמים נתקל באבן ,מועד ,והמים נשפכים .ילדיי אינם מתפנים
לעזור לי" .עברו כמה שבועות והבעש"ט יצא שוב לנסיעה .שוב פגשו את
הזקן נושא דליי מים .הפעם האירו פניו והוא אמר" :ברוך השם ,יש לי
פרנסה .לפעמים אני מועד ,אבל לא נורא ,אני חוזר וממלא את הדליים.
יש לי ילדים טובים ,שעוזרים לי לפעמים" .אמר הבעש"ט לתלמידיו:
"אדם נידון בראש השנה ,אבל בכל יום יש דין נוסף ,אם יקבל את השפע
בפנים זעופות ומתוך כעס ,או בשמחה ובמאור פנים".

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

תושבי באר-שבע היקרים
הרינו מודיעים כי:

פג תוקפם של תעודות הכשרות
ולכן יש לדרוש תעודת כשרות
מקורית בתוקף עם חתימה וחותמת
בצירוף הלוגרמה.

שוב ! שימו לב !!!
ח
ח מכיון שהשנה הזו ש
היא וב!
"שנת השמיטה"
בכשרות רגילה בתעודה מצוין:

"היתר מכירה"

ובכשרות מהדרין בתעודה מצוין:

"שמיטה לחומרא"

כמו כן הרינו מודיעים כי אין לסמוך
על שילוט "כשר" אלא יש לדרוש
"תעודת כשרות" מקורית בתוקף

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 סוכה

חשוב! חשוב! חשוב!
הרינו מבקשים מהציבור היקר
לשמור על קדושת היום הקדוש
ולמנוע מהילדים לשחק
עם האופניים ולרכב עליהם.

הלכות ארבעת המינים

בס"ד

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר
לשכת ממונה המועצה הדתית

דרשות שבת שובה
הננו להביא לידיעת הציבור את מסע דרשותיו "לשבת שובה"
פרשת "וילך" ה' תשרי תשפ"ב ()11.9.21
בהלכה ובאגדה של כב' המרא דאתרא

וילך ה'

מורינו ורבינו הגאון הגדול

רבי

יהודה דרעי

תשפ"ב 11.9.21
( 9:30לאחר קריאת התורה)
16:30

שליט"א

הרב הראשי וראב"ד באר שבע
לפי הפירוט שדלהלן
ערבית ליל שבת

בית הכנסת "תפארת דוד ושלמה  -אילוז" – רח' ברוש 9

שחרית שבת

16:15
משכנות יעקב  ,בית מוריה  -שכ׳ ה׳ ,יום שבת בשעה .17:00
"שארית ישראל"

בית הכנסת "תלפיות חביבה" – רח' אבנר 6

מוסף שבת

בית הכנסת "עטרת שלמה" רח' שמגר השופט

שיעור שבת

בית הכנסת "נתיבות שלום" – רח' יהואש  28בשעה 16:30
דרשת שבת שובה מרכזית
בית הכנסת "משכן שמעון" ,קרית האבות בשעה.17:00 :

מנחה וסעודה שלישית

בית הכנסת "שערי ניסים" – רח' חן מול הקריה החרדית.

מוצאי שבת קודש

בית הכנסת "שבת אחים" – רחוב חיד"א  55שכונה י"א
במסגרת שיעורו של הגה"צ רבי חיים יוסף דוד אברג'ל שליט"א.

מוצאי שבת קודש

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

בשעה " 22:30ישיבת אהל בנימין"
(הישיבה של הרב סנדרו שליט"א) רח' התלמוד 30

דרשו ה' בהמצאו  -שמעו ותחי נפשכם

בברכת גמר חתימה טובה

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

דרשות רבני הקהילות
לשבת שובה

הננו שמחים להביא לידיעת הציבור הרחב את דרשתם המרכזית
לשבת "שובה" בכל רחבי העיר,
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בשבת פרשת "וילך" ,ה' תשרי תשפ"ב ()11.9.21
במקומות שדלהלן:

הודעה חשובה
לנשות באר שבע!!!

במוצאי יום הכיפורים
י' תשרי תשפ״ב ()16.9.21
המקוואות לנשים יפתחו בין השעות
21:00-22:30
"מקווה תורן"  -מקווה יא'

בין השעות 21:00-24:00
רחוב דוד צבי פנקס ( ,3רחבת שיטרית) ב״ש
טל׳08-6421054 :
בכבוד רב ובברכת גמר חתימה טובה
מחלקת המקוואות
רמות השלום
ק"ק יגדיל תורה  -נזרית

אנו מברכים את תושבי עירנו באר שבע היקרים

בברכת
גמר חתימה
טובה!
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרב יהודה דרעי
רב העיר וראש אבות בתי הדין

שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית

הרב אליאסוב איתן

אהלי יעקב  -לעולי קווקז
בית יעקב ושלמה תורת חסד

הרב חלק ניצן

היכל דוד

ו׳ החדשה

נווה זאב

בברכת גמר חתימה טובה
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