בס"ד

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

פרשת השבוע :שופטים

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
אני לדודי ודודי לי

על האדם מוטל בחודש אלול עבודה רוחנית מיוחדת הרמוזה
בתורתנו הק' בכמה פסוקים שראשי תיבות שלהם "אלול".
"תשובה" :רמוזה ב"ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך" ע"י הסרת
"ערלת הלב" מתגלה האהבה הטבעית שבין יהודי להקב"ה.
ואז זוכה לעבודת ה' של שלושת העמודים שהעולם עומד עליהם:
"תורה" רמוזה בעניין ערי מקלט" ,אינה לידו ושמתי לך".
כי התורה בבחינת "מקלט"כמ"ש חז"ל "דברי תורה קולטין".
"עבודה-תפילה" :שרמוזה ב"אני לדודי ודודי לי" .דהיינו
תפילה שהיא התחברות בין ה"אני-האדם" ל"דודי-הקב"ה".
"גמילות חסדים" :שרמוזה ב"איש לרעהו ומתנות לאביונים"
כמ"ש הרמב"ם שאין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין
איש לרעהו-אדם לחברו .ומתוך כך זוכים ל"גאולה השלימה":
הרמוזה ב"ויאמרו לאמור אשירה לה' "שלכן נאמר "אז ישיר
משה" בלשון עתיד רמז לשירה העתידה בביאת משיח צדקנו
במהרה בימינו אמן.

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

לוח זמנים שבועי
מדוייק לבאר-שבע
יום א'
לוח הזמנים
ה' אלול
לפי שעון "קיץ"
27.8.17
4:53
עלות השחר
5:00
זמן טלית ותפילין
זריחה  -הנץ החמה 6:18
19:13
שקיעה
19:28
צאת הכוכבים
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:47
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:26

יום ב'
ו' אלול
28.8.17
4:53
5:00
6:19
19:11
19:27
8:47
9:26

יום ג'
ז' אלול
29.8.17
4:54
5:01
6:19
19:10
19:26
8:48
9:26

יום ד' יום ה'
ח' אלול ט' אלול
31.8.17 30.8.17
4:55
5:02
6:20
19:09
19:24
8:48
9:27

4:56
5:03
6:20
19:08
19:23
8:48
9:27

יום ו' שבת קודש
י' אלול יא' אלול
2.9.17 1.9.17
4:56
5:04
6:21
19:06
19:22
8:48
9:27

ברכת הלבנה

החל מיום שלישי ז' אלול בערב
סוף זמנה יום שלישי יד' אלול כל הלילה.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

שופטים
אנכי אנכי

18:51
19:48
20:33

4:57
5:05
6:21
19:05
19:21
8:48
9:27
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אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
ועשית ככל אשר יורוך
ֹאמרּו לְ ָך ַת ֲּע ֶשׂה
ּתֹורה ֲא ֶשׁר יֹורּוָך וְ ַעל ַה ִמ ְּש ָׁפּט ֲא ֶשׁר י ְ
ַעל ִפּי ַה ָ
ּושמֹאל (דברים יז ,יא)
ֹלא ָתסּור ִמן ַה ָדּבָ ר ֲא ֶשׁר יַ גִ ּידּו לְ ָך יָ ִמין ְ ׂ
ימין ושמאל :אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין,
וכל שכן שאומר לך על ימין – ימין ,ועל שמאל – שמאל( .רש"י)
לפי הנראה ,דברי רש"י הללו נלמדו מכפילות מאמר הכתוב שלפנינו .שכן אחרי שהורא הכתוב
'על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה' ,שוב לא היה צריך להוסיף 'לא תסור
מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל' ,שהרי זה נכלל כבר במ"ש 'אשר יאמרו לך תעשה' .ועל כרחך
שבא הכתוב להוסיף ,שאפילו אם יהיו טועים בדבר אחד מן הדברים – מפני שנתחלף להם השמאל
לימין ,לא תסור ממצוותם.
וגדולה מזו יש לנו ללמוד מכאן ,שאף אם נדמה שטעו חכמי הדור בהוראתם ,ועקב כך קמו כת
של אנשים ובחרו להם מקצת חכמים אחרים החולקים על הוראה זו ,בטענה שגם הם מקיימים מצות
'ועשית ככל אשר יורוך' .הרי זה סילוף דברי הכתוב ,שאם כן מה הועילו חז"ל באמרם לא תסור
ממנו ימין ושמאל – 'אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל' ,אם יש רשות בידי כל אדם לתור אחרי
הוראת חכמים אחרים המתקבלת יותר על דעתו (ומצינו סברא זו בהרבה מקומות בש"ס ובראשונים ,עיין
תוס' פסחים ל ,א ד"ה 'לשהינהו') .זאת ועוד ,שעל כגון זה כבר נצטווינו (שמות כג ,ב) 'אחרי רבים להטות'!
ברם הגם שסברא זו ,השכל וההגיון מעידין עליה לקיימה ,עדיין צריכה היא ראיה מהש"ס והפוסקים.
הנה מראש צורים חזינן לבעל החינוך (מצוה תצו) ,אשר גילה דעתו בזה להדיא ,וזה תמצית לשונו:
'משורשי מצוה זו ,לפי שדעות בני אדם חלוקין זה מזה ,לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים .וידע
אדון הכל ברוך הוא ,שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד מבני האדם – איש
איש כפי שכלו ,יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו ,וירבה המחלוקת בישראל במשמעות
המצוה ,ותיעשה התורה כמה תורות ...על כן השלים תורתנו תורת אמת ,עם המצוה הזאת ...שנשמע
אל החכמים הנמצאים ,שקיבלו הדברים ושתו מים מספריהם ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות וכו',
וזולת זה אם נתפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתנו לא נצלח כלל .ועל דרך האמת והשבח הגדול
בזאת המצוה ,אמרו חז"ל לא תסור ממנו ימין ושמאל – אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ,לא
תסור ממצוותם .כלומר ,שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים ,אין ראוי לחלוק עליהם,
אבל נעשה כטענתם .מפני שטוב לסבול טעות אחת ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטובה מיד ,ולא
שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו ,שבזה יהיה חורבן הדת וחילוק לב העם והפסד האומה לגמרי...
ונצטוו גם כן ,שיהיו לעולם הכת המועטת מן החכמים ,כפופה לכת המרובים' ,עכ"ל.
ועיין שם ,שהביא ראיה ניצחת לזה מדברי הש"ס (בבא מציעא נט ,ב) בסוגיא דתנור עכנאי ,דהנה
אחרי שרבי אליעזר העמיד דעתו נגד חכמים ונדחו כל ראיותיו ,ביקש להוכיח כדבריו מעץ החרוב
אשר נעקר ממקומו ,ואמת המים שחזרה לאחור ,וכתלי בית המדרש שנטו ליפול ,ואף יצאה בת קול
משמים והכריזה שהלכה כמותו .אך כל זה לא עשה רושם על חכמים אשר נותרו איתנים בדעתם,
באומרם 'לא בשמים היא' ,אלא יחיד ורבים – הלכה כרבים ,שנאמר 'אחרי רבים להטות' .וכשפגש
רבי נתן את אליהו הנביא וביקש לדעת ,מה עשה הקב"ה באותה שעה .השיב לו' ,חייך ואמר נצחוני
בני נצחוני בני' ,עי"ש .הנה כי כן מפורש מכאן ,שאפילו טעו חכמים בהוראתם – שהרי בת קול
הכריזה 'שהלכה כמותו' ,מכל מקום הלכה כמותם ,מפני שכך נצטווינו 'אחרי רבים להטות'.
וז"ש הקב"ה 'נצחוני בני' ,כלומר אעפ"י שטעו – הדין עמהם ,עכת"ד החינוך .וכיהודה ועוד
לקרא – הייתי מחדד דבריו ,שגם כאשר חכמים טועים בהוראתם ,אין זה 'טעות' אלא תורת
אמת היא ,מפני שזה הכוח שנתנה תורה לחכמים במצות 'ועשית ככל אשר יורוך' – להפוך גם
את הטעות ל'תורת אמת'! וז"ש הקב"ה 'נצחוני בני' ,יען כי בכוחם לשנות את מציאות הדין,
וכדרך שאמרו 'כשם שפוסקים בב"ד של מטה – כך פוסקים בב"ד של מעלה' (ואולי אפשר
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
להעמיס כל זה בדברי החינוך) ,והבן.
ושוב מצינו יסוד זה ,מפורש בש"ס (מכות כב ,ב)' :אמר רבא ,כמה
טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה,
דאילו בספר תורה כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא' .ויש לתמוה ,הא
כיצד אפשר לסתור פסוק מפורש בתורה – 'ארבעים יכנו'! ועל כרחך
צריך לומר ,שדבר זה נמסר לחכמים לשנותו לפי רוחב דעתם וסברתם,
וכיון שראו חכמים שבארבעים מכות ימות הנלקא ,הפחיתו ממנו מכה
אחת מפני שנאמר 'וחי בהם ולא שימות בהם' .נמצא שהוראת חכמים
היא גופא תורה ,וזה נלמד מהכתוב 'ועשית ככל אשר יורוך – אפילו
יאמרו על ימין שהוא שמאל' ,וכדפי' .ועל זה התאונן רבא כלפי אותם
שוטים המכבדים את התורה אך אינם מכבדים תלמידי חכמים!
מעשה מופלא מובא בש"ס (מסכת דרך ארץ זוטא פ"ח) אודות רבי עקיבא,
וזה לשונו' :אמר רבי עקיבא ,כך היה תחילת תשמישי לפני חכמים .פעם
אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי מת מצוה ונטפלתי בו בארבע מילין ,עד
שהבאתיו למקום בית הקברות וקברתיו .וכשבאתי והרצאתי דברים לפני
ר"א ורבי יהושע ,אמרו לי כל פסיעה ופסיעה שפסעת מעלה עליך כאילו
היית שופך דמים .אמרתי להם ,ומה בשעה שנתכוונתי לזכות – נתחייבתי
כרשע ,בשעה שלא נתכוונתי על אחת כמה וכמה .באותה שעה לא זזתי
מלשמש לחכמים .הוא היה אומר ,דלא שימש לחכמים קטלא חייב' ,עכ"ל
(מעשה זה הובא גם במסכת שמחות פ"ד ,בשינוי לשון) .ועיין בתוס' (כתובות יז ,א)
שביארו ,שהיה לו לקוברו במקום שמצאו משום שמת מצוה קנה מקומו,
עי"ש .ומדבריהם עולה ,שתביעת ר"א ורבי יהושע כלפי ר"ע היתה ,על
ביטול בית המדרש שנגרם לו מחסרון ידיעת הלכה זו .ועל כך התאונן ר"ע
ואמר ,אילו הייתי משמש ת"ח הייתי יודע הלכה זו שנעלמה ממני ,ולכן
קיבל על עצמו באותה שעה שלא לזוז מלשמש חכמים .ולא נח עד שקם
ודרש ,שמי שלא שימש חכמים חייב מיתה רח"ל! ויש להתבונן נוראות,
שהרי ר"ע גדול ועצום בתורה היה ,ובמקו"א (מילואים לספר ויקרא מאמר
'מפואר בחכמה') הוכחנו מכמה מקורות נאמנים ,שהגיע לפסגת השלימות
האנושית – חמישים שערי בינה ,עי"ש .ובודאי שכל רגע של ביטול תורה
היה נורא בעיניו ,ולא טרח כל כך לקבור את אותו המת אלא מפני שסבר
שמבטלין תלמוד תורה להוצאת המת .ועם כל זה כששמע שדעת חביריו
אינה תואמת את ה'דעת תורה' שלו ,מיד ביטל את דעתו ולא עוד אלא
שהרשיע עצמו – 'נתחייבתי כרשע'! וכל כך למה ,מפני שלא שימשתי
תלמידי חכמים ...והדברים מבהילים ומדברים בעד עצמם!

בברכת שבת שלום ומבורך

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

הודעה משמחת

מאפית"זינגרס"

רח' שומרון  ,62מרכז מסחרי נאות לון

בס"ד

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

הלכות תשובה

אני לדודי ודודי לי
הרבנות והמועצה הדתית

לשכת רב העיר

בדיקת תפילין ומזוזות
בפרוס עלינו ימי הרחמים והסליחות
הננו להודיע לציבור על המבצע השנתי של

בדיקת תפילין ומזוזות לכל דורש על ידי סופרים
מומחים ויראי שמים ובראשם
הרה"ג יעקב נמש שליט"א
רב שכונה ג' ומנהל מחלקת סת"ם ופיקוח שבת

ניתן למסור תפילין ומזוזות במזכירות המועצה הדתית
רח' התלמוד  8שכונה ד' ,באר שבע.
אצל ר' יעקב ברנס הי"ו
בשעות הבוקר 8:30-13:30
בכבוד רב
ובברכת שנה טובה ומבורכת
יהושע דמרי
הרב יהודה דרעי

ממונה המועצה הדתית

רב העיר וראש אבות בתי הדין

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

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

הרינו חוזרים ומבקשים מהציבור היקר
לנהוג כבוד בכיתבי הקודש ולא לזרוק "גניזה"
בכל מקום ולכן אין להניח גניזה
בבית העלמין הישן ולא במקוואות
יש להניח "גניזה" במקומות הבאים בלבד:
*במקוואות שיש פח גניזה.
*בבתי הכנסת.
גבאי בתי הכנסת אשר מעונינים
שיפנו להם את הגניזה יש לתאם
עם הרב אברהם לורבר .0544348735 -
שקי גניזה ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית.
בברכת התורה
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

בס"ד

תשובה
מתוך שמחה

אורות עונג שבת

חודש אלול
גדולה הבושה

רבי ישראל מסלנט זצוק"ל היה אומר: מי שצריך לעמוד
לפני בשר ודם ויש לו קרע קטן בשרוול בגדו ,כמה
הוא מתאמץ להסתיר את הקרע ומתבייש בו .ואם כן,
מה גדולה ומרה תהיה הבושה בעולם העליון ,אם כל
הקרעים והכתמים שבנפש לא יתוקנו מבעוד מועד.

תמיד בתשובה

רבי ישראל מסלנט זצוק"ל אומר: העולם נוהג לשוב
בתשובה בימי הסליחות ,אנשי מעשה מקדימים לשוב
בחודש אלול ,ואני אומר שיש להתחיל בתשובה תיכף
אחרי תפילת נעילה ביום הכיפורים.

אנחה קדושה

הגה"ק רבינו נחמן מברסלב זיע"א אומר :כאשר אדם
עובר עבירה והוא נאנח עליה ,הולכת האנחה ונדבקת
בקדושה ,עד שבסופו של דבר היא מביאה אותו לידי
עשיית תשובה.

למה לדחות?

הגה"ק בעל התניא זיע"א אומר :שכל יהודי "בוודאי
סופו לעשות תשובה ,בגילגול זה או בגילגול אחר ,כי
לא יידח ממנו נידח" .אחד הצדיקים כשהיה מגיע לקטע
זה היה אומר" :הרי כל יהודי ודאי יעשה תשובה בסופו
של דבר ,ואם כן למה לדחות? יש לעשות מיד תשובה,
בלא שהיות".

לב נשבר

הגה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא זיע"א אומר :
אומרים חז"ל (ברכות לד ,ב)" :מקום שבעלי תשובה
עומדים ,צדיקים גמורים אינם עומדים" .מי שרואה
את עצמו צדיק גמור ,מושלם בדבריו ובמעשיו ,הוא
במדרגה נמוכה מזו של בעל תשובה ,שליבו נשבר
בקרבו.

לפחד מהחיים

יהודי חולה פנה אל הצדיק רבי הילל מרדושיץ זיע"א
ואמר לו: רבי ,אני מפחד מפני המוות .אמר לו רבי
הילל :אם תפחד מפני החיים ותעשה תשובה ,לא תפחד
המוות...
הננו לבשר לציבורמפני
התורה
שוחרי

בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

בית דין צדק לענייני ממונות
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
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