בס"ד

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

עורך

משפטים

הרב עוזיאל אדרי

שבת שקלים
׳׳ וראש חדש

903

מנהל מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר העורך

דבר רב העיר שליט"א

המפתח של שערי שמים

כבוד האדם וחירותו

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום א'
ב׳
אדר

יום ב'
ג׳
אדר

יום ג'
ד׳
אדר

יום ד'
ה׳
אדר

יום ה'
ו׳
אדר

יום ו'
ז׳
אדר

שבת קודש
ח׳
אדר

5:12
5:18
6:25
8:33
9:07
10:03
11:55
12:26
16:34
17:30
17:44

5:11
5:17
6:24
8:33
9:06
10:02
11:55
12:26
16:34
17:31
17:45

5:09
5:16
6:23
8:32
9:06
10:02
11:55
12:26
16:35
17:32
17:46

5:08
5:15
6:22
8:31
9:05
10:02
11:55
12:25
16:35
17:33
17:47

5:07
5:14
6:21
8:31
9:05
10:01
11:55
12:25
16:36
17:34
17:47

5:06
5:13
6:20
8:30
9:04
10:01
11:55
12:25
16:37
17:35
17:48

מדויק לבאר-שבע ()20.2.21( )19.2.21( )18.2.21( )17.2.21( )16.2.21( )15.2.21( )14.2.21
עלות השחר
5:13
ותפילין
זמן טלית
5:19
זריחה  -הנץ החמה
6:26
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:34
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:07
סו״ז ברכות ק״ש
10:03
חצות יום ולילה
11:55
מנחה גדולה
12:26
פלג המנחה
16:33
שקיעה
17:30
צאת הכוכבים
17:43

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה לספרדים:

משפטים
ויכרות יהוידע

הפטרה לאשכנזים:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

בן שבע שנים
17:08
18:00
18:37

וב' פסוקים " מהשמים כיסאי"

כִ י ִת ְקנֶ ה ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ֵשש ָשנִ ים יַ ֲעבֹד ַּוב ְש ִב ִעת יֵ צֵ א לַ ָח ְפ ִשי ִחנָ ם

(שמות כא ,ב)
כי תקנה :מיד בית דין שמכרוהו בגנבתו ,שנאמר אם אין לו ונמכר בגנבתו...
לחפשי :לחירות( .רש"י)

כבוד האדם הוא יסוד כל התורה כולה ,ולא בכדי פתח משה את משפטי התורה
בפרשת 'עבד עברי' ,ללמדך שאפילו האדם השפל ביותר כדוגמת עבד עברי הנמכר
בגנבתו ,יש להיזהר בכבודו ולהעניק לו את מלוא זכויותיו .וכבר הפליגו רבותינו
במעמדו עד שנמנו וגמרו' :כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו'!
ובזה יאירו דברי הגמ' בשבת (לא ,ב)' :מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי .אמר לו
גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת ,דחפו באמת
הבנין שבידו .בא לפני הלל ,גייריה ,אמר ליה דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא
כל התורה כולה ,ואידך פירושא הוא זיל גמור' .והנה מעשה זה קשה להולמו
מתחילתו ועד סופו .ראשית צריך ביאור ,וכי הגמ' עוסקת בשוטה הרוצה ללמוד
את כל התורה על רגל אחת! ואכן בצדק דחפו שמאי באמת הבנין ,שכן אין לך
מצחק על דברי תורה גדול מזה .זאת ועוד ,היאך הלל גייר נכרי זה ,הרי יש כאן
תנאי מפורש שאינו רוצה להתגייר אלא אם כן ילמדהו את כל התורה כולה ,והלל
לא לימדו אלא מצוה אחת .וביותר יפלא ,שאמר לו 'זו היא כל התורה כולה' ,וכי
זה כל מצוות התורה ,והלא יש תרי"ג מצוות ובכללם הרבה מצוות שבין אדם
למקום .ולאור האמור יש לומר ,שבאמת לא ביקש הנכרי אלא ללמוד את 'היסוד'
שעליו עומדת כל התורה כולה .וזה מדוקדק במה שאמר ,על מנת שתלמדני את
כל התורה כולה על 'רגל אחת' ,והיינו הרגל שעליו עומדת כל התורה (ואולי זה רמוז
גם במה שהשיבו שמאי באותו מטבע ודחפו 'באמת הבנין' שהיא 'יסוד' הבנין) .והלל שהבין
כוונתו ,השיבו' :דעלך סני לחברך לא תעביד – זהו יסוד כל התורה ,ואידך זיל
גמור'! ואפשר שזה גם כוונת ר"ע במ"ש (ירושלמי נדרים ט ,ד)' :ואהבת לרעך כמוך –
זהו כלל גדול בתורה' ,רוצה לומר שמצוה זו היא 'היסוד' שעליו עומדת כל התורה
כולה .וכשהצעתי פי' זה בפני חברים מקשיבים ,הראוני לדברי המהרש"א (שם ד"ה
על רגל אחד) ,ונראה שזכינו לכוון בזה לדבריו ,עי"ש.
וכמה נוראים הם בזה ,דברי הש"ס (יבמות סב ,ב)' :אמרו שנים עשר אלף זוגים
תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס ,וכולם מתו בפרק אחד ,מפני
שלא נהגו כבוד זה לזה .והיה העולם שמם (שנשתכחה תורה – רש"י) עד שבא רבי
עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה לרבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון
ורבי אלעזר בן שמוע ,והם העמידו תורה באותה שעה .תנא כולם מתו מפסח ועד
עצרת' .וכבר דקדקו המפרשים ,שחלילה לנו מלהרהר אחר תנאים קדושי עליון
שציערו ח"ו זה את זה ועברו על מצוות שבין אדם לחבירו שהם יסוד כל התורה
כולה ,אלא רק 'לא נהגו כבוד זה לזה' ,רוצה לומר שלא הקפידו 'במנהגי' הכבוד.
וכן דייקו מתוך שאמר הש"ס 'שנים עשר אלף זוגים' ולא אמר עשרים וארבע אלף
תלמידים ,ובזה רמז שלא היה ביניהם פירוד כפשוטו ח"ו ,שהרי היו 'זוגות' של
תלמידים ,אלא שרק לא נהגו במנהגי הכבוד .אלא שהלב משתומם ,כיצד חטא קטן
כזה ,גרם לחורבן נורא לדורות עולם .שהרי אם בזכות חמשה תלמידים שנשתיירו
מהם לא נשתכחה תורה מישראל ,הגע עצמך איזו תורה היתה היום בישראל
לולי גזירה זו .ברם לפי האמור ,אפשר שיש לנו מעט הבנה בתעלומה זו .שכן אין
כאן משקל של זה כנגד זה ,אלא יש כאן התרופפות של 'היסוד' שעליו עומדת כל
התורה כולה (כמובן עפ"י עומק הדין שהקב"ה מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה) ,וכשנופל
היסוד בהכרח שנופל אחריו כל הבנין כולו.
ומעתה יובן הקשר שבין פטירת תלמידי ר"ע – לימי הספירה ,וכדברי הגמ' 'כולם
מתו מפסח ועד עצרת' .שכן עיקר הספירה בימים אלו היא בהכנה שהכינו עצמם
ישראל לקבלת התורה ,כדברי החינוך (מצוה שו) .וידועים דברי הרמב"ן על אודות
ימי הספירה שהם כנגד מ"ח קנינים שהתורה נקנית בהם ,וישראל הכינו עצמם

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

'ואלה המשפטים' מדייק רש"י "ואלה" לא רק עשרת הדברות
נאמרו בסיני אלא אף משפטי התורה מסיני .מבאר ה'בן
לאשרי' ללמדנו שאפילו המצוות ש'בין אדם לחברו' אינם
דינים הגיוניים אנושיים שכליים אלא חכמה אלוקית שירדה
מן השמים .מסופר על האדמו"ר רבי מאיר מפרמישלאן זיע"א
שהיה מרבה לעורר על הזהירות במצוות ש'בין אדם לחברו',
באומרו שהמפתח של שערי שמים לקבלת התפילות ברחמים
וברצון תלוי בזה ,וביאר את הפסוק כך 'ונקרב בעל הבית אל
האלוקים' הרוצה להתקרב אל הקב"ה ולראות הצלחה בתורתו
ובתפילתו ,זה רק 'אם לא שלח ידו במלאכת רעהו' כאשר הוא
נזהר שלא לעשות עוול ולא לפגוע בכבודו ובממונו של חברו,
ואז זוכה לשפע רב 'והריקותי לכם ברכה עד בלי די' ברכה
מופלגה מלמעלה בגשמיות וברוחניות.

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות

התשובה מביאה ברכה

בכל יום באחד מהם .ואפשר שעל כן יצא דינם של תלמידי ר"ע בימים
אלו ,שהרי כמה מקניני התורה הם 'דיבוק חברים' וכן 'נושא בעול עם
חבירו' וכו'.
ובזה נבין מדוע החמירה תורה כל כך במצוות שבין אדם לחבירו ,וגם
רבותינו הפליגו מאוד בחומרתם .ודי אם נזכיר בזה דוגמא הלכתית
חמורה .הנה ידועה ומפורסמת המשנה (יומא פה ,ב) ,שעבירות שבין
אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר ,עד שירצה את חבירו ,ודרשו כן
מהכתוב 'מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו' (ויקרא טז ,ל) .וכן נפסק להלכה
(שו"ע או"ח סימן תרו ,א) ,עי"ש .ומצינו במקצת פוסקים שהעלו ,דהוא
הדין בעבירה שבין אדם לחבירו שיש בה חלק למקום ,שאין יוה"כ
מכפר גם את החלק שבין אדם למקום ,עד שירצה את חבירו (עיין פרי
חדש שם) .ויש שהחמירו ,שאין יוה"כ מכפר כלל גם על עבירות שבין
אדם למקום ,כל זמן שיש בידו עבירות שבין אדם לחבירו ולא ריצה
בהם את חבירו (עיין ריא"ף על עין יעקב שם) .ואכן מצאנו בזה מחלוקת
ברבותינו התנאים במדרש (דברים רבה יא) ,וזה לשונו' :דבר אחר ,ישא
ה' פניו אליך וכתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים ,היה רבי יוסי בן
דוסתאי אומר ,כיצד יתקיימו שני מקראות הללו .אלא ישא ה' פניו –
בדבר שבינך לבינו ,אשר לא ישא פנים – בדבר שבינך לבין חבירך .רבי
עקיבא אומר ,כתוב אחד אומר ונקה וכתוב אחד אומר לא ינקה ,היאך
אפשר לקיים שני פסוקים הללו .אלא בדבר שבינך לבינו – ונקה ,בדבר
שבינך לבין חבירך – לא ינקה' ,...עכ"ל .וביאר החיד"א (ראש דוד פר' נשא
אות יג) את מחלוקתם ,דרבי יוסי סובר ,שעבירה שבין אדם לחבירו
שיש בה חלק למקום ,אין יוה"כ מכפר גם את החלק שבין אדם למקום,
עד שירצה את חבירו .אולם רבי עקיבא סובר ,שעבירות שבין אדם
למקום מתכפרות ביוה"כ בכל אופן ,עי"ש .ישמע חכם ויוסף להבין
מכאן ,שאכן המצוות שבין אדם לחבירו – הם היסוד לכל התורה
כולה ,ובכללם המצוות שבין אדם למקום!
ואכן זאת המעלה הראשונה באורחות חיי האדם ,אשר בה ראו
רבותינו להדריך את תלמידיהם ,כמבואר בגמ' (ברכות כח ,ב)' :כשחלה
רבי אליעזר ,נכנסו תלמידיו לבקרו .אמרו לו רבינו למדנו אורחות
חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא ,אמר להם היזהרו בכבוד חבריכם'
וכו' .וכה הם דברי הרמב"ן באגרתו המפורסמת' :וכל אדם יהיה גדול
ממך בעיניך' ,...עי"ש.
מעשה נורא סיפר המגיד הירושלמי הגה"צ רבי שלום שבדרון זצוק"ל:
פעם ביקשו ממנו למסור שיחות מוסר באחת הישיבות הגדולות ,וזאת
עקב היעדרותו של משגיח הישיבה אשר הוצרך לנסוע לגיוס תרומות
בחו"ל .חשש רבי שלום פן יצליח במשימתו ,ובכך יגרום חלילה עוגמת
נפש למשגיח .נסע לרבו הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל ושטח
בפניו את ספקו ,השיב לו הרב' :קבלה ברורה בידינו שגם אם יהיה
בידינו לבנות את בית המקדש ,אך יהא הדבר כרוך בעוגמת נפש
למישהו ,מוטב שלא לבנותו'!...

'וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים' (כא ,ז),
"וכי ימכר איש את בתו לאמה" גימטריה "לתקלה יורש בתהלו",
הכוונה ,לרמוז על הא דאיתא במסכת קידושין (כ ,א) הסוחר
באיסור בפירות שביעית יורד מנכסיו ,שנזקק למכור את רכושו
בתחילה את מטלטליו ואחר כך את שדותיו ,ואם אינו חוזר בתשובה
ממשיך ליפול נאלץ למכור את בתו וללוות בריבית עד שמוכר את
עצמו להיות שמש לעבודה זרה .אם כן לפי זה כל ירושת הממון
והתהילה שצבר בכל ימי חייו על ידי דבר עבירה נהפך עליו לתקלה
רחמנא ליצלן ,ואם היה מתעורר בזמן ועושה תשובה היה מביא
הצלה וברכה לעצמו ולרכושו ולבני ביתו..

יציאה לחירות
'וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים' (כא ,ז),
"ל'א ת'צ'א כ'צא'ת ה'עבדי'ם" ראשי וסופי תיבות גימטריה "תכלה
במת" ,מבאר ה'ברכה משולשת' הכוונה ,שאם מת האדון תיגמר
ותכלה השעבוד של האמה העבריה ,ויוצאת לחירות כי אינה עוברת
בירושה ואינה עובדת את בנו ,כדאיתא במסכת קידושין (יז ,ב) ,תנו
רבנן אמה העבריה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת ,מנהני
מילי אמר רבי פדא דאמר קרא 'ואף לאמתך תעשה כן' (דברים טו,
יז) ,הקישה הכתוב לעבד נרצע מה עבד נרצע אינו עובד לא את
הבן ולא את הבת ,אף אמה העבריה אינה עובדת לא את הבן ולא
את הבת.

כי תקנה את הנשמה
'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ,כי תקנה עבד עברי שש
שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם ,אם בגפו יבוא בגפו
יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו' (כא ,א-ג) ,מבאר ה'אור
החיים' הקדוש זיע"א לפרש בדרך רמז את עניין עבד עברי שזה
התורה הקדושה והנשמה של האדם" .ואלה המשפטים אשר
תשים לפניהם" צריך האדם לשים לפניו תמיד מול עיניו את
משפטי התורה הקדושה" ,כי תקנה עבד" האדם נחלק לשנים
חלק הנשמה הרוחני והיא העיקר ,וחלק הגוף הגשמי שהוא העבד
לשמש את הנשמה ובאמצעותו יקיים את התורה ומצוותיה ,כי
ישראל קרויים "אדם" בגלל הנשמה .כדאיתא במסכת בבא מציעא
(קיד ,ב) ,אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין אדם כי אין להם
נפש רוחנית ,וצריך להיות עבד ה' ולקנות קניין רוחני בנפשו" ,עברי"
מלשון עובר שחיי האדם עוברים במהירות שנאמר 'ימיו כצל עובר'
(תהלים קמד ,ד)" ,שש שנים יעבוד" ימי חיי של האדם הם ששים
שנה ,כדאיתא במסכת מועד קטן (כח ,א) אמר מר זוטרא ששים
חיי האדם" .ובשביעית" בעשר שנים השביעיות שהם כללות חיי
האדם עלי אדמות" ,יצא לחופשי" שנאמר 'במתים חופשי' (תהלים
פ'ח ,ו) ,על ידי "חינם" שהוא מלאך המוות כמו שכתב הזוהר (ח''ב
קכח ,א) שהשטן שולט בכל דבר שבא בחינם בלא עמל וטורח.
ולזה צריך האדם לטרוח במצוות שלא תשלוט בהם הסטרא אחרא.
"אם בעל אשה הוא" אם טורח לזכך את גסות וחומר גופו בשביל
הנשמה ,כמו הבעל שטורח בשביל אשתו לזון אותה ולפרנסה .אזיי
יזכה "ויצאה אשתו עמו" שלעתיד לבוא בתחיית המתים ימצא כוח
לעלות את "אשתו" שהיא "הנשמה" עמו עם הגוף ,כי נעשה בעלה
של הנשמה הקדושה.

התורה חומה והגנה מהיצר הרע
'אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע' (כא ,י)" ,א'ם
א'חר'ת י'ק'ח ל'ו" ראשי וסופי תיבות גימטריה "בלי חומת" ,מבאר
ה'בן לאשרי' שהתורה הקדושה שומרת על העוסקים בתורה שלא
יפלו ברשת היצר הרע ,ואם האדם נאלץ לקחת דרך אחרת ולצאת
לעבוד ולעסוק במסחר הוא נשאר בלי חומה ,על כן מבקשתו
תורתינו הקדושה שאף על פי כן" ,שארה כסותה ועונתה לא
יגרע" עם התיבות גימטריה "שישא ויתן באמונה ויעשה הלימוד
בקבוע" דהיינו שעל ידי שיקשר את עצמו עם התורה הקדושה,
שיקבע עיתים לתורה הרי שגם בכך יזכה שתהיה לו התורה לחומה
והגנה מפני היצר הרע שיתגבר עליו וינצחו בכוח התורה הקדושה.

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר
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ש"ח

בס"ד

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

הלכות אדר פורים  -מקרא מגילה

פרשת זכור

תענית אסתר ועל הניסים

מבחן
מנהיגות

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי

שליט"א

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

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.

