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ַוַיֲּעֹבר ה' ַעל ָפָּניו ַוִיְּקָרא... ֹנֵשׂא ָעו ֹן ָוֶפַשׁע ְוַחָטָּאה ְוַנֵקּה
)שמות לד, ו-ז(

אמר רבא כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר 
נושא עון ועובר על פשע – למי נושא עון למי שעובר על פשע.
)ראש השנה יז, א(

"שבת פרה"

רקח שמן משחת' עם התיבות גימטריה  'מעשה 
מבאר  הברכה",  בחשק  תלמוד  משיחה  "עיקר 
שם  מילואי  "ד'  על  לרמוז  שבא  לאשרי'  ה'בן 
שכתב  כמו  "הברכה".  שבגימטריה  הוי"ה" 
הזוהר )ח"ב פז, א(, שכל התיבות שהתורה כולם 
שמות הקודש. וזהו הביאור בדברי האור החיים 
הקדוש זיע"א )דברים כו, ח(, שהתורה כוללת את 
כל הטובות שבעולם ואם היו בני האדם מרגישין 
היו  התורה,  שבלימוד  והעריבות  המתיקות  את 
משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם 
מלוא כל העולם כולו כסף וזהב למאומה. כלומר 
להט  של  רב  חשק  מתוך  בתורה  והעמל  שהיגע 
אש קודש, ומתענג על ה' מזיו שכינתו במתיקות 
קדושת התורה, מושך ומוריד שפע רב של ברכה 
כל  את  כוללת  התורה  כי  כולו,  העולם  כל  על 

הטובות שבעולם.

יש לתמוה, וכי בשביל דקדוק קל כזה, נוכל לייסד הבטחה נשגבה כל כך – שכל 
המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו. ברם כד דייקינן נראה, שרבא למד 
כן מקרא מפורש המבואר שם בסמוך: 'ויעבור ה' על פניו ויקרא )שמות לד, ו(, א"ר 
כשליח  הקב"ה  שנתעטף  מלמד  לאומרו,  אפשר  אי  כתוב  מקרא  אלמלא  יוחנן 
צבור והראה לו למשה סדר תפילה – אמר לו כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני 
כסדר הזה ואני מוחל להם'. וכבר דקדקו בעלי המוסר )רי"ס זצ"ל ועוד(, מדוע נקט 
לישנא של 'יעשו' לפני כסדר הזה, והלא בלימוד 'סדר תפילה' עסקינן הכא וא"כ 
היה לו לומר 'יאמרו' לפני כסדר הזה. ועוד אמרתי להעיר ע"ד הגמ' שם: 'אמר 
רב יהודה ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם, שנא' הנה אנכי כורת 
ברית' )שם לד, י(. והרי בעוה"ר עינינו תחזינה לכמה תפילות של יחיד ושל רבים 
אשר בהם זועקים י"ג מידות, ולא תמיד נענים. ברם כבר אמרו שמעלת י"ג מידות 
האמורה בכאן, אינה רק למי 'שאומר' י"ג מידות אלא במי 'שעושה' י"ג מידות, 
וכדרך שאמרו הדבק במידותיו של הקב"ה – מה הוא רחום אף אתה רחום מה 
הוא חנון אף אתה חנון וכו'. ובזה מדוקדק היטב מה שהורה הקב"ה למשה 'יעשו 
'יאמרו לפני'. וכמו כן אתי שפיר  לפני כסדר הזה ואני מוחל להם', ולא קאמר 
מה שהערנו ע"ד רב יהודה, שכן אמור מעתה שרק על קיום י"ג מידות שמורה 

ההבטחה של 'ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם'.
ושוב מצאנו יסוד זה מפורש בדברי רש"י עה"פ )שמות לג, יט( 'ויאמר אני אעביר 
את  ורחמתי  אחון  אשר  את  וחנותי  לפניך  ה'  בשם  וקראתי  פניך  על  טובי  כל 
אשר ארחם', וז"ל: 'לפי שאני רוצה וצריך ללמדך סדר תפלה, שכשנצרכת לבקש 
רחמים על ישראל הזכרת לי זכות אבות כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין 
עוד תקוה, אני אעביר כל מידת טובי לפניך וכו' ללמדך סדר בקשת רחמים אף 
אם תכלה זכות אבות. וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י"ג מידות הוי 
מלמד את ישראל לעשות כן, וע"י שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כי רחמי 
לא כלים', עכ"ל. הנה כי כן הורה הקב"ה למשה ללמד את ישראל 'לעשות' כסדר 

הזה, ורק אח"כ הבטיחו שאם יהיו מזכירין סדר זה – יהיו נענין.
וידועים דברי הגרי"ס זצ"ל אשר כתב להוכיח יסוד זה, מגמ' ערוכה בתענית 
)כה, ב(, דאיתא התם: 'מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע 
ברכות ולא נענה, ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא 
אתה אבינו מלכנו למענך רחם עלינו – וירדו גשמים. הוו מרנני רבנן, יצתה בת 
קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר 
יתירה  מעלה  גופא  היא  מידותיו'  על  'מעביר  הלא  רבינו,  ודקדק  מידותיו'.  על 
שנשתבח בה ר"ע יותר מר"א, וא"כ היאך קאמרא הבת קול 'לא מפני שזה גדול 
מזה'. ותירץ, דהיא גופא כוונת הבת קול, שבאמת 'בגדלות' אפשר שר"א היה גדול 
מר"ע, אלא שלענין זה של בקשת רחמים גברה מידה זו על כל זכויותיו הרבים 
של ר"א, עכת"ד. ועכ"פ מוכח מכאן, שיש בכוח מידה זו של מעביר על מידותיו 
לעורר על הכלל רחמי שמים – בדין מידה כנגד מידה, אע"פ שלא היו ראויים לכך 

מצד כללות מעשיהם.
ואכן הרואה יראה בגמ' יומא )פז, א(, שגדולי רבותינו התנאים והאמוראים נהגו 
לפשוטי  עצמם  להמציא  כדי  לשוק  וירדו  הכפורים,  יום  בערב  זו  יקרה  במידה 
העם שפגעו בהם באותה שנה – כדי שיבקשו מהם מחילה, ויזכו בזה להבטחת 
לרב אשר  ועי"ש  פשעיו'.  כל  על  לו  מעבירין  מידותיו  על  המעביר  'כל  רבותינו 
בערב יוה"כ היה בדרכו לשוק כדי להמציא עצמו לאחד הטבחים שפגע בו באותה 
שנה, וכשפגש בו ר"ה הזהירו שהוא עלול ח"ו לגרום מיתה לאותו אדם באם לא 
לאותו אדם, אך  והמציא עצמו  בדרכו  רב  ואעפ"כ המשיך  יבקש ממנו מחילה. 
ומת,  בידו  שהיה  בקרדום  נפגע  שעה  ובאותה  בחציפותו  להחזיק  המשיך  הלה 
עי"ש. וכבר תמהו בעלי המוסר, מדוע לא שעה רב לאזהרת ר"ה, והלא באמת 
יש בזה משום סכנה גדולה לאותו אדם. ותירצו, שרב למד כן מהקב"ה בכבודו 

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.

מטבעות זהבמטבעות זהב
לחג הפסחלחג הפסח

מקווה ישראל ה’

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

בברכת התורה והטהרה
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

 באר שבע

 בלניות מוסמכות
עם תעודה לעבודה במקוואות

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

בגיל ובחדווה
אנו מבשרים לציבור הרחב
על  פתיחתו המחודשת של

המקווה טהרה לנשים                                                                        
בשכונת "נאות לון"

רח' הגאונים 
אשר הושקעו בו עמל וממון רב לשיפוצו

וזאת לטובתן של נשות העיר באר שבע בכלל 
ותושבות השכונה בפרט.

לתועלת הציבור וע"מ להקל על העומסים 
אנו במגמה של שיפוץ מקוואות נקודתיות

 ולאחר מכן פתיחתן המחודשת 
לרווחת תושבות העיר.

כולי תפילה ותקווה שבעזה"י 
נמשיך לדאוג לשיפור שירותי הדת בעירנו הק'.

יש לשלוח קורות חיים לפקס
08-6237234

דרושות

בברכת התורה והטהרה
יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע



בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות
אל  אלו  בימים  עצמו  ממציא  כביכול  הקב"ה  גם  שהרי  ובעצמו, 
עה"פ:  א(  יח,  )ר"ה  שדרשו  וכדרך  מחילה  ממנו  שיבקש  כדי  האדם 
'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב )ישעיה נה, ו( אלו עשרה ימים 
שבין ר"ה ליוה"כ', ואע"פ שיש בזה סכנה גדולה באם ח"ו אינו נענה 

לקריאתו של הקב"ה. 
הנה כי כן לפנינו סגולה גדולה, אשר יש בה כדי להעביר על כל 
פשעיו של האדם. ובלבד שגם הוא ינהג כן כלפי זולתו, ויעביר על 
מידותיו. וככל שיפליג במידה זו למחול לחבירו אף בקטטה שחבירו 
אשם בה ואע"פ שהוא גדול ונכבד ממנו וכו', כך באותה מידה ממש 
ינהגו עמו בשמים, וכדרך שאמרו במידה שאדם מודד – בה מודדין 

לו!
ואם יש את נפשך לדעת, מידת 'מעביר על מידותיו' מהי, צא ולמד 
למעשה מופלא אודות הגה"צ רבי צדקה חוצין זצוק"ל, אשר מלבד 
גדלותו בתורה וחסידותו המופלגת, נודע כמוהל מומחה. פעם הוזמן 
על ידי אברך למול את בנו בברית האמורה להיערך ביום שבת קודש 
בשכונת ימין משה, והרב נעתר לבקשתו חרף המרחק הגדול וגילו 
המופלג. באותה שבת השכים הרב כדרכו להתפלל בנץ החמה, ומיד 
אחרי התפילה שם פעמיו יחד עם תלמידו לעבר השכונה הרחוקה. 
בזמן  הברית  עריכת  למקום  הגיעו  ומתישה,  ארוכה  הליכה  לאחר 
שנקבע. המתינו שעה ארוכה עם כל הנאספים, אך אבי הבן עודנו 
מתרוצץ אנה ואנה. פנה הרב לאבי הבן ושאל לפשר העיכוב, והלה 
השיבו כי בין המוזמנים נמצא מוהל אחר והוא שוקל בדעתו לכבדו 
למול את בנו. נענה הרב בלי היסוס ואמר 'מה הבעיה, אדרבה כבד 
אותו למול את בינך'. אך בזה לא תם העיכוב, ושוב ניגש אבי הבן 
כליו  את  הכין  לא  החדש  המוהל  בפיו:  צנועה  ובקשה  הרב  לכב' 
מבעוד מועד, האם יוכל להשתמש בכלים של כבודו. 'בבקשה זכות 
היא לי' השיב הרב בשמחה, ומיד ניגשו לעריכת הברית בשעטו"מ... 
התנהגותו  לנוכח  תדהמתו  את  התלמיד  הסתיר  לא  חזרה,  בדרך 
החוצפנית של אבי הבן: 'מדוע כב' הסכים לוותר, ולא עוד אלא גם 
למסור את כלי המילה'. השיב לו הרב כשחיוך רחב נסוך על פניו: 
'תמהני עליך, הלא מימי לא זכיתי לקיים מצות מילה בהידור רב כל 
כך כפי שזכיתי היום הזה, ואיך לא אשמח'. המשיך הרב והסביר את 
דבריו, הרי בכל אלפי הבריתות שזכיתי לקיים עד היום, היתה לי 
בודאי איזו שהיא טובת הנאה של מילת תודה או מחמאה טובה, אך 
היום זכיתי לקיימה בלי שום פניה – בתכלית השלימות, שכן כבר 

אמרו 'מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה'...!

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

אורות הפרשה

שמן משחת קודש נמשחת
"רמה",  גימטריה  ל'כם" ראשי תיבות  י'היה  ק'ודש  ה'וא  "ק'ודש 
מבאר ה'בן לאשרי' הכוונה, על פי מה שאמרו רז"ל על הפסוק 'רמה 
קרני בה'' כדאיתא במסכת מגילה כתיב 'רמה קרני' ולא 'רמה פכי' 
דוד המלך ושלמה המלך שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן, שאול המלך 
קבלה  עזרא  האבן  כתב  מלכותן.  נמשכה  לא  בפך  שנמשחו  ויהוא 
הייתה ביד ישראל שאע"פ שנאמר שמן משחת קדש איש אשר ירקח 
ע"ה  דוד המלך  ונכרת מעמיו, אצל  זר  על  כמוהו  יתן  ואשר  כמוהו 
וזרעו אחריו הייתה הוראת שעה ביד נתן הנביא או גד הנביא ונמשחו 
צדוק  אצל  שנאמר  כמו  אחרים,  מלכים  לא  אבל  המשחה,  בשמן 
שלקח משמן המשחה שהיה באהל מועד ומשח בו את שלמה המלך 
ע"ה. וכן כתב הרמב"ן כי המשיחה בשלמה המלך ע"ה שהוציא צדוק 
קרן השמן מן האהל והוא שמן המשחה הוראת שעה הייתה על פי 
הנבואה, דכתיב 'מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו' בשמן שהוא 
מי  יש  הוא"  "קודש  כך:  הפסוק  יתבאר  זה  ולפי  לי.  קדש  משחת 
שנמשח בשמן המשחה רק הוא עצמו ולא בניו אחריו כדוגמת שאול 
המלך ע"ה כנ"ל, ויש מי שהמשחתו הייתה "קדש יהיה לכם" היינו 
אחריו  בניו  וגם  עצמו  הוא  המשחה  בשמן  שנמשח  ע"ה  המלך  דוד 
שלמה המלך ע"ה על ידי צדוק כנ"ל וכן כל מלכי בית דוד שהמלוכה 

של דוד המלך לו ולזרעו אחריו עד עולם.

פיטום הקטורת
"קח לך סמים" גימטריה "מי סלק חכם", מבאר ה'ברכה משולשת' 
הכוונה, על פי מה שאמרו רז"ל שרצו חכמים לסלק את בית אבטינס 
בחכמת מעשה הקטורת ולא מצאו שום אומן שידע  שהיו מומחים 
במסכת יומא  לפטם הקטורת כמותן, והוכרחו להחזירם. כדאיתא 
תנו רבנן בית אבטינס היו בקיאין במעשה הקטורת ולא רצו ללמד, 
של  מאלכסנדריא  אומנין  והביאו  ושלחו  לסלקם  חכמים  וביקשו 
עשן  להעלות  יודעין  היו  לא  אך  כמותם,  לפטם  יודעין  והיו  מצרים 
ולכאן,  ועולה כמקל של הללו מפציע לכאן  כמותן של הללו מתמר 
אמרו  למקומן.  אבטינס  בית  את  החזירו  בדבר  חכמים  וכששמעו 
להם חכמים מה ראיתם שלא ללמד, אמרו יודעין היו של בית אבא 
וילך  מהוגן  שאינו  אדם  ילמד  שמא  להיחרב  עתיד  המקדש  שבית 

ויעבוד עבודת כוכבים בכך ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח.

משה רבינו המשיח
"הכר שעה לבשר   "אשר אועד לך שמה קדש קדשים" גימטריה 
שכתב  למה  הכוונה,  זיע"א  מרעננה  הצדיק  מבאר  משיח",  משה 
הוא  ע"ה  רבינו  שמשה  הפסוקים  ובשער  תורה  בלקוטי  האריז"ל 
שיהיה'  ה'וא  ש'היה  'מ'ה  הכתוב  בסוד  המקווה  המשיח  יהיה 
את  ולמצוא  להכיר  וימהר  יחיש  שהקב"ה  "משה",  תיבות  ראשי 
זמן הגאולה והשעה הטובה והמוצלחת להתגלות משה רבינו משיח 

צדקינו השתא בעגלא דידן במהרה בימינו אמן.

להורות תשובה לרבים
לשון  בחרט"  "ויצר  פירושים  ב'  רש"י  כתב  בחרט',  אתו  'ויצר 
"קשירה בסודר" כדכתיב 'והמטפחות והחריטים' וכן 'ויצר ככרים 
כסף בשני חריטים', ועוד "ויצר בחרט" לשון "צורה בכלי הצורפין" 
סופר  כעט  בזהב  צורות  בו  וחורטין  חורצין  שהצורפין  אומנות  כלי 
החורט אותיות בלוחות ופנקסין כדכתיב 'וכתוב עליו בחרט אנוש'. 
"ויצר"  פירש  זיע"א,  מדינוב  דוד  רבי  מהגה"ק  דוד'  'צמח  ובספר 
ידי אהרן היה  יצירת העגל על  ובריאה" היינו שכל  "יצירה  מלשון 
"בחרט" לשון "חרטה", בשביל "מצוות התשובה והחרטה", מבאר 
רבי יצחק הכהן הוברמן זצ"ל כדי ללמדנו שאפילו רוב בני ישראל 
והחרטה,  התשובה  מן  יתייאשו  שלא  זרה,  בעבודה  יחטאו  ח"ו 
כדי שלא יהיו נעולים בפניהם דרכי תשובה, שילמדו מדור המדבר 
שאפילו שחטאו רבים בכל זאת נתקבלו בתשובה, כדאיתא במסכת 
ישראל את העגל אלא  לוי לא עשו  בן  יהושע  רבי  זרה אמר  עבודה 
ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שנאמר 'מי יתן והיה לבבם זה להם 
יוחנן משום רבי שמעון  והיינו דאמר רבי  ליראה אותי כל הימים', 
בר יוחאי לא היה דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב 'ולבי חלל בקרבי', 
ולא היו ישראל ראוין לאותו מעשה דכתיב 'מי יתן והיה לבבם זה 
להם ליראה אותי כל הימים', אלא למה עשו, כדי שאם יחטא יחיד 
אומרים לו כלך אצל יחיד ואם חטאו ציבור אומרים להם כלך אצל 

ציבור.

הלכות פסח - המשך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

בס"ד בס"ד

אורז וקטניות בפסח והכשרת כלים לפסח

בס"ד

תושבים יקרים
הכניסה למקווה גברים

לפי התו הירוק
בהצגת תעודת מתחסן או אישור מחלים

בצירוף תעודה מזהה.

החל מיום א' כג' אדר תשפ"א )7.3.21( 

בשכ' רמות / בשכ' ה' / בשכ' א' / בשכ' ד' צפון
בימים א' – ה' מהשעה 5:00 עד 8:00
בימי שישי מהשעה 10:00 עד 14:00

בשכונה ד' מרכז : בימים א' – ה' מהשעה 8:00 עד 11:00
בימי שישי מהשעה 10:00 עד 14:00

נא לכבד את ההוראות ולנהוג על  פיהן.

בתקוה להבנה ובברכת מנע מגיפה מנחלתיך

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית



בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות
אל  אלו  בימים  עצמו  ממציא  כביכול  הקב"ה  גם  שהרי  ובעצמו, 
עה"פ:  א(  יח,  )ר"ה  שדרשו  וכדרך  מחילה  ממנו  שיבקש  כדי  האדם 
'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב )ישעיה נה, ו( אלו עשרה ימים 
שבין ר"ה ליוה"כ', ואע"פ שיש בזה סכנה גדולה באם ח"ו אינו נענה 

לקריאתו של הקב"ה. 
הנה כי כן לפנינו סגולה גדולה, אשר יש בה כדי להעביר על כל 
פשעיו של האדם. ובלבד שגם הוא ינהג כן כלפי זולתו, ויעביר על 
מידותיו. וככל שיפליג במידה זו למחול לחבירו אף בקטטה שחבירו 
אשם בה ואע"פ שהוא גדול ונכבד ממנו וכו', כך באותה מידה ממש 
ינהגו עמו בשמים, וכדרך שאמרו במידה שאדם מודד – בה מודדין 

לו!
ואם יש את נפשך לדעת, מידת 'מעביר על מידותיו' מהי, צא ולמד 
למעשה מופלא אודות הגה"צ רבי צדקה חוצין זצוק"ל, אשר מלבד 
גדלותו בתורה וחסידותו המופלגת, נודע כמוהל מומחה. פעם הוזמן 
על ידי אברך למול את בנו בברית האמורה להיערך ביום שבת קודש 
בשכונת ימין משה, והרב נעתר לבקשתו חרף המרחק הגדול וגילו 
המופלג. באותה שבת השכים הרב כדרכו להתפלל בנץ החמה, ומיד 
אחרי התפילה שם פעמיו יחד עם תלמידו לעבר השכונה הרחוקה. 
בזמן  הברית  עריכת  למקום  הגיעו  ומתישה,  ארוכה  הליכה  לאחר 
שנקבע. המתינו שעה ארוכה עם כל הנאספים, אך אבי הבן עודנו 
מתרוצץ אנה ואנה. פנה הרב לאבי הבן ושאל לפשר העיכוב, והלה 
השיבו כי בין המוזמנים נמצא מוהל אחר והוא שוקל בדעתו לכבדו 
למול את בנו. נענה הרב בלי היסוס ואמר 'מה הבעיה, אדרבה כבד 
אותו למול את בינך'. אך בזה לא תם העיכוב, ושוב ניגש אבי הבן 
כליו  את  הכין  לא  החדש  המוהל  בפיו:  צנועה  ובקשה  הרב  לכב' 
מבעוד מועד, האם יוכל להשתמש בכלים של כבודו. 'בבקשה זכות 
היא לי' השיב הרב בשמחה, ומיד ניגשו לעריכת הברית בשעטו"מ... 
התנהגותו  לנוכח  תדהמתו  את  התלמיד  הסתיר  לא  חזרה,  בדרך 
החוצפנית של אבי הבן: 'מדוע כב' הסכים לוותר, ולא עוד אלא גם 
למסור את כלי המילה'. השיב לו הרב כשחיוך רחב נסוך על פניו: 
'תמהני עליך, הלא מימי לא זכיתי לקיים מצות מילה בהידור רב כל 
כך כפי שזכיתי היום הזה, ואיך לא אשמח'. המשיך הרב והסביר את 
דבריו, הרי בכל אלפי הבריתות שזכיתי לקיים עד היום, היתה לי 
בודאי איזו שהיא טובת הנאה של מילת תודה או מחמאה טובה, אך 
היום זכיתי לקיימה בלי שום פניה – בתכלית השלימות, שכן כבר 

אמרו 'מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה'...!

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

אורות הפרשה

שמן משחת קודש נמשחת
"רמה",  גימטריה  ל'כם" ראשי תיבות  י'היה  ק'ודש  ה'וא  "ק'ודש 
מבאר ה'בן לאשרי' הכוונה, על פי מה שאמרו רז"ל על הפסוק 'רמה 
קרני בה'' כדאיתא במסכת מגילה כתיב 'רמה קרני' ולא 'רמה פכי' 
דוד המלך ושלמה המלך שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן, שאול המלך 
קבלה  עזרא  האבן  כתב  מלכותן.  נמשכה  לא  בפך  שנמשחו  ויהוא 
הייתה ביד ישראל שאע"פ שנאמר שמן משחת קדש איש אשר ירקח 
ע"ה  דוד המלך  ונכרת מעמיו, אצל  זר  על  כמוהו  יתן  ואשר  כמוהו 
וזרעו אחריו הייתה הוראת שעה ביד נתן הנביא או גד הנביא ונמשחו 
צדוק  אצל  שנאמר  כמו  אחרים,  מלכים  לא  אבל  המשחה,  בשמן 
שלקח משמן המשחה שהיה באהל מועד ומשח בו את שלמה המלך 
ע"ה. וכן כתב הרמב"ן כי המשיחה בשלמה המלך ע"ה שהוציא צדוק 
קרן השמן מן האהל והוא שמן המשחה הוראת שעה הייתה על פי 
הנבואה, דכתיב 'מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו' בשמן שהוא 
מי  יש  הוא"  "קודש  כך:  הפסוק  יתבאר  זה  ולפי  לי.  קדש  משחת 
שנמשח בשמן המשחה רק הוא עצמו ולא בניו אחריו כדוגמת שאול 
המלך ע"ה כנ"ל, ויש מי שהמשחתו הייתה "קדש יהיה לכם" היינו 
אחריו  בניו  וגם  עצמו  הוא  המשחה  בשמן  שנמשח  ע"ה  המלך  דוד 
שלמה המלך ע"ה על ידי צדוק כנ"ל וכן כל מלכי בית דוד שהמלוכה 

של דוד המלך לו ולזרעו אחריו עד עולם.

פיטום הקטורת
"קח לך סמים" גימטריה "מי סלק חכם", מבאר ה'ברכה משולשת' 
הכוונה, על פי מה שאמרו רז"ל שרצו חכמים לסלק את בית אבטינס 
בחכמת מעשה הקטורת ולא מצאו שום אומן שידע  שהיו מומחים 
במסכת יומא  לפטם הקטורת כמותן, והוכרחו להחזירם. כדאיתא 
תנו רבנן בית אבטינס היו בקיאין במעשה הקטורת ולא רצו ללמד, 
של  מאלכסנדריא  אומנין  והביאו  ושלחו  לסלקם  חכמים  וביקשו 
עשן  להעלות  יודעין  היו  לא  אך  כמותם,  לפטם  יודעין  והיו  מצרים 
ולכאן,  ועולה כמקל של הללו מפציע לכאן  כמותן של הללו מתמר 
אמרו  למקומן.  אבטינס  בית  את  החזירו  בדבר  חכמים  וכששמעו 
להם חכמים מה ראיתם שלא ללמד, אמרו יודעין היו של בית אבא 
וילך  מהוגן  שאינו  אדם  ילמד  שמא  להיחרב  עתיד  המקדש  שבית 

ויעבוד עבודת כוכבים בכך ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח.

משה רבינו המשיח
"הכר שעה לבשר   "אשר אועד לך שמה קדש קדשים" גימטריה 
שכתב  למה  הכוונה,  זיע"א  מרעננה  הצדיק  מבאר  משיח",  משה 
הוא  ע"ה  רבינו  שמשה  הפסוקים  ובשער  תורה  בלקוטי  האריז"ל 
שיהיה'  ה'וא  ש'היה  'מ'ה  הכתוב  בסוד  המקווה  המשיח  יהיה 
את  ולמצוא  להכיר  וימהר  יחיש  שהקב"ה  "משה",  תיבות  ראשי 
זמן הגאולה והשעה הטובה והמוצלחת להתגלות משה רבינו משיח 

צדקינו השתא בעגלא דידן במהרה בימינו אמן.

להורות תשובה לרבים
לשון  בחרט"  "ויצר  פירושים  ב'  רש"י  כתב  בחרט',  אתו  'ויצר 
"קשירה בסודר" כדכתיב 'והמטפחות והחריטים' וכן 'ויצר ככרים 
כסף בשני חריטים', ועוד "ויצר בחרט" לשון "צורה בכלי הצורפין" 
סופר  כעט  בזהב  צורות  בו  וחורטין  חורצין  שהצורפין  אומנות  כלי 
החורט אותיות בלוחות ופנקסין כדכתיב 'וכתוב עליו בחרט אנוש'. 
"ויצר"  פירש  זיע"א,  מדינוב  דוד  רבי  מהגה"ק  דוד'  'צמח  ובספר 
ידי אהרן היה  יצירת העגל על  ובריאה" היינו שכל  "יצירה  מלשון 
"בחרט" לשון "חרטה", בשביל "מצוות התשובה והחרטה", מבאר 
רבי יצחק הכהן הוברמן זצ"ל כדי ללמדנו שאפילו רוב בני ישראל 
והחרטה,  התשובה  מן  יתייאשו  שלא  זרה,  בעבודה  יחטאו  ח"ו 
כדי שלא יהיו נעולים בפניהם דרכי תשובה, שילמדו מדור המדבר 
שאפילו שחטאו רבים בכל זאת נתקבלו בתשובה, כדאיתא במסכת 
ישראל את העגל אלא  לוי לא עשו  בן  יהושע  רבי  זרה אמר  עבודה 
ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שנאמר 'מי יתן והיה לבבם זה להם 
יוחנן משום רבי שמעון  והיינו דאמר רבי  ליראה אותי כל הימים', 
בר יוחאי לא היה דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב 'ולבי חלל בקרבי', 
ולא היו ישראל ראוין לאותו מעשה דכתיב 'מי יתן והיה לבבם זה 
להם ליראה אותי כל הימים', אלא למה עשו, כדי שאם יחטא יחיד 
אומרים לו כלך אצל יחיד ואם חטאו ציבור אומרים להם כלך אצל 

ציבור.

הלכות פסח - המשך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

בס"ד בס"ד

אורז וקטניות בפסח והכשרת כלים לפסח

בס"ד

תושבים יקרים
הכניסה למקווה גברים

לפי התו הירוק
בהצגת תעודת מתחסן או אישור מחלים

בצירוף תעודה מזהה.

החל מיום א' כג' אדר תשפ"א )7.3.21( 

בשכ' רמות / בשכ' ה' / בשכ' א' / בשכ' ד' צפון
בימים א' – ה' מהשעה 5:00 עד 8:00
בימי שישי מהשעה 10:00 עד 14:00

בשכונה ד' מרכז : בימים א' – ה' מהשעה 8:00 עד 11:00
בימי שישי מהשעה 10:00 עד 14:00

נא לכבד את ההוראות ולנהוג על  פיהן.

בתקוה להבנה ובברכת מנע מגיפה מנחלתיך

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית
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בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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בס"ד

זה. גני ן  ן טעו העלו

בס"ד

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

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

נושא עון ועובר על פשעהתורה כוללת כל הטובות שבעולם

זה. גני ן  ן טעו העלו

זמני הדלקת הנרות

לוח זמנים שבועי

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

906

אורות השבתאורות השבת
פרשת השבוע

כי תשא

דבר רב העיר שליט"א

כי תשאפרשת השבוע:
ויהי דברהפטרה:

17:24כניסת השבת:     
18:16יציאת השבת:       

18:57רבנו תם:

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
כג׳

אדר
)7.3.21(

יום ב'
כד׳
אדר

)8.3.21(

יום ג'
כה׳
אדר

)9.3.21(

יום ד'
כו׳

אדר
)10.3.21(

יום ה'
כז׳

אדר
)11.3.21(

יום ו'
כח׳
אדר

)12.3.21(

שבת קודש
ער"ח
ניסן

)13.3.21(
עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

4:474:454:444:424:414:404:38
4:534:514:504:494:484:464:45
6:036:026:016:005:595:585:56
8:198:188:178:178:168:158:14
8:548:548:538:528:528:518:50
9:549:539:529:529:519:519:50
11:5211:5211:5211:5111:5111:5011:50
12:2212:2212:2212:2112:2112:2112:21
16:4616:4616:4716:4716:4816:4816:49
17:4617:4617:4717:4817:4917:4917:50
18:0018:0118:0218:0218:0318:0418:04

ַוַיֲּעֹבר ה' ַעל ָפָּניו ַוִיְּקָרא... ֹנֵשׂא ָעו ֹן ָוֶפַשׁע ְוַחָטָּאה ְוַנֵקּה
)שמות לד, ו-ז(

אמר רבא כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר 
נושא עון ועובר על פשע – למי נושא עון למי שעובר על פשע.
)ראש השנה יז, א(

"שבת פרה"

רקח שמן משחת' עם התיבות גימטריה  'מעשה 
מבאר  הברכה",  בחשק  תלמוד  משיחה  "עיקר 
שם  מילואי  "ד'  על  לרמוז  שבא  לאשרי'  ה'בן 
שכתב  כמו  "הברכה".  שבגימטריה  הוי"ה" 
הזוהר )ח"ב פז, א(, שכל התיבות שהתורה כולם 
שמות הקודש. וזהו הביאור בדברי האור החיים 
הקדוש זיע"א )דברים כו, ח(, שהתורה כוללת את 
כל הטובות שבעולם ואם היו בני האדם מרגישין 
היו  התורה,  שבלימוד  והעריבות  המתיקות  את 
משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם 
מלוא כל העולם כולו כסף וזהב למאומה. כלומר 
להט  של  רב  חשק  מתוך  בתורה  והעמל  שהיגע 
אש קודש, ומתענג על ה' מזיו שכינתו במתיקות 
קדושת התורה, מושך ומוריד שפע רב של ברכה 
כל  את  כוללת  התורה  כי  כולו,  העולם  כל  על 

הטובות שבעולם.

יש לתמוה, וכי בשביל דקדוק קל כזה, נוכל לייסד הבטחה נשגבה כל כך – שכל 
המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו. ברם כד דייקינן נראה, שרבא למד 
כן מקרא מפורש המבואר שם בסמוך: 'ויעבור ה' על פניו ויקרא )שמות לד, ו(, א"ר 
כשליח  הקב"ה  שנתעטף  מלמד  לאומרו,  אפשר  אי  כתוב  מקרא  אלמלא  יוחנן 
צבור והראה לו למשה סדר תפילה – אמר לו כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני 
כסדר הזה ואני מוחל להם'. וכבר דקדקו בעלי המוסר )רי"ס זצ"ל ועוד(, מדוע נקט 
לישנא של 'יעשו' לפני כסדר הזה, והלא בלימוד 'סדר תפילה' עסקינן הכא וא"כ 
היה לו לומר 'יאמרו' לפני כסדר הזה. ועוד אמרתי להעיר ע"ד הגמ' שם: 'אמר 
רב יהודה ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם, שנא' הנה אנכי כורת 
ברית' )שם לד, י(. והרי בעוה"ר עינינו תחזינה לכמה תפילות של יחיד ושל רבים 
אשר בהם זועקים י"ג מידות, ולא תמיד נענים. ברם כבר אמרו שמעלת י"ג מידות 
האמורה בכאן, אינה רק למי 'שאומר' י"ג מידות אלא במי 'שעושה' י"ג מידות, 
וכדרך שאמרו הדבק במידותיו של הקב"ה – מה הוא רחום אף אתה רחום מה 
הוא חנון אף אתה חנון וכו'. ובזה מדוקדק היטב מה שהורה הקב"ה למשה 'יעשו 
'יאמרו לפני'. וכמו כן אתי שפיר  לפני כסדר הזה ואני מוחל להם', ולא קאמר 
מה שהערנו ע"ד רב יהודה, שכן אמור מעתה שרק על קיום י"ג מידות שמורה 

ההבטחה של 'ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם'.
ושוב מצאנו יסוד זה מפורש בדברי רש"י עה"פ )שמות לג, יט( 'ויאמר אני אעביר 
את  ורחמתי  אחון  אשר  את  וחנותי  לפניך  ה'  בשם  וקראתי  פניך  על  טובי  כל 
אשר ארחם', וז"ל: 'לפי שאני רוצה וצריך ללמדך סדר תפלה, שכשנצרכת לבקש 
רחמים על ישראל הזכרת לי זכות אבות כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין 
עוד תקוה, אני אעביר כל מידת טובי לפניך וכו' ללמדך סדר בקשת רחמים אף 
אם תכלה זכות אבות. וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י"ג מידות הוי 
מלמד את ישראל לעשות כן, וע"י שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כי רחמי 
לא כלים', עכ"ל. הנה כי כן הורה הקב"ה למשה ללמד את ישראל 'לעשות' כסדר 

הזה, ורק אח"כ הבטיחו שאם יהיו מזכירין סדר זה – יהיו נענין.
וידועים דברי הגרי"ס זצ"ל אשר כתב להוכיח יסוד זה, מגמ' ערוכה בתענית 
)כה, ב(, דאיתא התם: 'מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע 
ברכות ולא נענה, ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא 
אתה אבינו מלכנו למענך רחם עלינו – וירדו גשמים. הוו מרנני רבנן, יצתה בת 
קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר 
יתירה  מעלה  גופא  היא  מידותיו'  על  'מעביר  הלא  רבינו,  ודקדק  מידותיו'.  על 
שנשתבח בה ר"ע יותר מר"א, וא"כ היאך קאמרא הבת קול 'לא מפני שזה גדול 
מזה'. ותירץ, דהיא גופא כוונת הבת קול, שבאמת 'בגדלות' אפשר שר"א היה גדול 
מר"ע, אלא שלענין זה של בקשת רחמים גברה מידה זו על כל זכויותיו הרבים 
של ר"א, עכת"ד. ועכ"פ מוכח מכאן, שיש בכוח מידה זו של מעביר על מידותיו 
לעורר על הכלל רחמי שמים – בדין מידה כנגד מידה, אע"פ שלא היו ראויים לכך 

מצד כללות מעשיהם.
ואכן הרואה יראה בגמ' יומא )פז, א(, שגדולי רבותינו התנאים והאמוראים נהגו 
לפשוטי  עצמם  להמציא  כדי  לשוק  וירדו  הכפורים,  יום  בערב  זו  יקרה  במידה 
העם שפגעו בהם באותה שנה – כדי שיבקשו מהם מחילה, ויזכו בזה להבטחת 
לרב אשר  ועי"ש  פשעיו'.  כל  על  לו  מעבירין  מידותיו  על  המעביר  'כל  רבותינו 
בערב יוה"כ היה בדרכו לשוק כדי להמציא עצמו לאחד הטבחים שפגע בו באותה 
שנה, וכשפגש בו ר"ה הזהירו שהוא עלול ח"ו לגרום מיתה לאותו אדם באם לא 
לאותו אדם, אך  והמציא עצמו  בדרכו  רב  ואעפ"כ המשיך  יבקש ממנו מחילה. 
ומת,  בידו  שהיה  בקרדום  נפגע  שעה  ובאותה  בחציפותו  להחזיק  המשיך  הלה 
עי"ש. וכבר תמהו בעלי המוסר, מדוע לא שעה רב לאזהרת ר"ה, והלא באמת 
יש בזה משום סכנה גדולה לאותו אדם. ותירצו, שרב למד כן מהקב"ה בכבודו 

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.

מטבעות זהבמטבעות זהב
לחג הפסחלחג הפסח

מקווה ישראל ה’

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

בברכת התורה והטהרה
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

 באר שבע

 בלניות מוסמכות
עם תעודה לעבודה במקוואות

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

בגיל ובחדווה
אנו מבשרים לציבור הרחב
על  פתיחתו המחודשת של

המקווה טהרה לנשים                                                                        
בשכונת "נאות לון"

רח' הגאונים 
אשר הושקעו בו עמל וממון רב לשיפוצו

וזאת לטובתן של נשות העיר באר שבע בכלל 
ותושבות השכונה בפרט.

לתועלת הציבור וע"מ להקל על העומסים 
אנו במגמה של שיפוץ מקוואות נקודתיות

 ולאחר מכן פתיחתן המחודשת 
לרווחת תושבות העיר.

כולי תפילה ותקווה שבעזה"י 
נמשיך לדאוג לשיפור שירותי הדת בעירנו הק'.

יש לשלוח קורות חיים לפקס
08-6237234

דרושות

בברכת התורה והטהרה
יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע


