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

זה. גני ן  ן טעו העלו

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

לשכת רב העיר הרבנות והמועצה הדתית

יהושע דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרב יהודה דרעי
רב העיר וראש אבות בתי הדין 

בכבוד רב
ובברכת שנה טובה ומבורכת

בדיקת תפילין ומזוזותבדיקת תפילין ומזוזות

ניתן למסור תפילין ומזוזות במזכירות המועצה הדתית
רח' התלמוד 8 שכונה ד', באר שבע.

בין השעות 9:00-13:30

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך
ועשית ככל אשר יורוך

זה. גני ן  ן טעו העלו
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

זמני הדלקת הנרות

שופטיםפרשת השבוע:
אנכי אנכיהפטרה:

19:08כניסת השבת:
19:58יציאת השבת:

20:48רבנו תם:

פרשת השבוע

שופטים

גליון מס'

929

נלמדו מכפילות מאמר הכתוב שלפנינו. שכן אחרי  הנראה, דברי רש"י הללו  לפי 
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 
אם  שאפילו  להוסיף,  הכתוב  שבא  כרחך  ועל  תעשה'.  לך  יאמרו  'אשר  במ"ש  כבר 
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 
רבים  'אחרי  ב(  כג,  )שמות  נצטווינו  כבר  זה  כגון  שעל  ועוד,  זאת  'לשהינהו'(.  ד"ה  א  ל, 

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 
לא תסור ממצוותם.  ימין שהוא שמאל,  על  לך  יאמרו  – אפילו  ושמאל  ימין  ממנו 
עליהם,  לחלוק  ראוי  אין  הדברים,  מן  בדבר אחד  טועים  יהיו הם  כלומר, שאפילו 
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 
כן מפורש מכאן, שאפילו טעו חכמים  כי  בני', עי"ש. הנה  נצחוני  בני  נצחוני  ואמר 
כמותם,  הלכה  מקום  מכל  כמותו',  'שהלכה  הכריזה  קול  בת  שהרי   – בהוראתם 
בני', כלומר אעפ"י  'נצחוני  וז"ש הקב"ה  'אחרי רבים להטות'.  נצטווינו  מפני שכך 
שטעו – הדין עמהם, עכת"ד החינוך. וכיהודה ועוד לקרא – הייתי מחדד דבריו, שגם 
שזה  מפני  היא,  אמת  תורת  אלא  'טעות'  זה  אין  בהוראתם,  טועים  חכמים  כאשר 
הכוח שנתנה תורה לחכמים במצות 'ועשית ככל אשר יורוך' – להפוך גם את הטעות 
יען כי בכוחם לשנות את מציאות הדין,  'נצחוני בני',  וז"ש הקב"ה  ל'תורת אמת'! 
וכדרך שאמרו 'כשם שפוסקים בב"ד של מטה – כך פוסקים בב"ד של מעלה' )ואולי 

אפשר להעמיס כל זה בדברי החינוך(, והבן.
שאר  טפשאי  כמה  רבא,  'אמר  ב(:  כב,  )מכות  בש"ס  מפורש  זה,  יסוד  מצינו  ושוב 
אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה, דאילו בספר תורה כתיב 

הצדיק בבי"ד 
של מעלה

לוח זמנים שבועי

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע
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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.

ַעל ִפּי ַהּתֹוָרה ֲאֶשׁר יֹורּוָך ְוַעל ַהִמְּשָׁפּט ֲאֶשׁר יֹאְמרּו ְלָך ַתֲּעֶשׂה 
לֹא ָתסּור ִמן ַהָדָּבר ֲאֶשׁר ַיִגּידּו ְלָך ָיִמין ּוְשׂמֹאל
)דברים יז, יא(
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(

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: 
לך". ושמתי  לידו  "אינה  מקלט,  ערי  בעניין  רמוזה  "תורה" 
קולטין".  תורה  "דברי  חז"ל  "מקלט"כמ"ש  בבחינת  התורה  כי 
דהיינו  לי".  ודודי  לדודי  ב"אני  שרמוזה  "עבודה-תפילה": 
ל"דודי-הקב"ה".  ה"אני-האדם"  בין  התחברות  שהיא  תפילה 
לאביונים"  ומתנות  לרעהו  ב"איש  שרמוזה  חסדים":  "גמילות 
עבירות שבין איש  על  יום הכיפורים מכפר  כמ"ש הרמב"ם שאין 
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 המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

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.

ברכת הלבנה
החל מיום ראשון בערב ז' אלול.

סוף זמנה יום ראשון בערב י"ד אלול, כל הלילה.

בשורה משמחת לאורייתא
לרגל הרחבת בית המדרש

למסלול הוראה 
ומבחן ברבנות הראשית לישראל

ישנה אפשרות לקבלת 
אברכים מצוינים נוספים

לפרטים ניתן לפנות
 לרב יגאל לוי 050-6308741
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ההכנה חודש אלול
'תכין לך הדרך' ידוע שהפרשה שלנו תמיד נקראת בתחילת חודש אלול, 
מבאר הצדיק מרעננה זיע"א רמז בפסוק, הנה האריז"ל דרש על הפסוק 
'הנותן בים דרך' שזב סובב והולך על חודש אלול, והגר"א מווילנא זי"ע 
כתב לחלק בין שני סוגי "דרך", יש שנקרא בשם "דרך", והוא דרך הרבים 
רחבה ופתוחה להמונים, כדכתיב 'דרך המלך נלך', ויש דרך שנקרא בשם 
"אורח", שזה שביל צר ומסילה מפותלת שנוצרה בשביל אלה היחידים 
שנפלו וסטו מהדרך הרגילה לדרכים עקלקלות ואיבדו את דרכם, וכדי 
לסייעם להחזירם לדרך הישר נוצרה בשבילם במיוחד דרך זו, וזהו הרמז 
בפסוק, "תכין לך הדרך", תתעורר להכין לך את דרך החיים בחודש זה 
וסטית  טעית  השנה  אע"פ שבמשך  השנה,  ראש  לקראת  אלול  חודש 
משובש  ובאורח  ומעוקלת  עקומה  בדרך  ללכת  ובחרת  הישר,  מדרך 
ומפותל, אעפי"כ "תכין לך הדרך" לשוב בתשובה ובמעשים טובים ל"דרך 

המלך" דרך מלכו של עולם הקב"ה, ותזכה לשנה טובה ומתוקה.

התורה נותנת חיים טובים לעושיה
תיבת  אמר  מדוע  וגם  צדק,  צדק  תיבת  כפל  למה  תרדוף',  צדק  'צדק 
"תרדוף" מלשון "לרדוף ולהרחיק" היה צריך לומר "תדרוש" או "תבקש", 
ועוד מה שייכות השכר שניתן על זה תוספת חיים 'למען תחיה', וגם מה 
הקשר השכר הניתן על זה ירושת הארץ 'וירשת את הארץ', ולמה הזכיר 
דווקא עניין "ירושה" ולא "נחלה" בארץ, מבאר ה'בן לאשרי' נאמר במשלי 
'ירא את ה' בני ומלך', על האדם להיות ירא שמים כדי שיזכה לחיים טובים, 
כמאמר רבי חנינא בן דוסא במסכת חגיגה אין הערוד ממית אלא החטא 
יתחייב הריגה כמורד במלכות,  וכן על האדם לירא מהמלך שלא  ממית, 
וזהו שאמר איוב 'קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדוניו', המורד באדונו 
מתחייב בנפשו, וכן כלפי שמיא הפורק מעליו עול תורה מתחייב בנפשו, 
וזהו שנאמר פעמיים "צדק צדק" גימטריה "חפש", הכוונה, שיש שני סוגי 
"חופש" אחד כלפי שמיא, והשני עול המלכות, "תרדוף" הכוונה שתרחיק 
ממך "חופש" מסוג זה, ואז תזכה "למען תחיה" מצד המלך בעולם הזה 
"ירושת הארץ", שבקיום התורה  הזכיר  ולכן  ומהצד הרוחני בעולם הבא, 
'ואת  והמצות אין לעשו טענה על העולם הבא ועל ארץ ישראל שנאמר 
אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך' עשו העבד ויעקב 
האדון ומה שקנה עבד קנה רבו וממילא גם העולם הזה שייך לעם ישראל, 
יעקב לעשו במעי אמו טול אתה העולם  בתנא דבי אליהו, אמר  כמ"ש 
הזה ואני אטול העולם הבא, כשראה עשו שיש ליעקב נשים ובנים ועבדים 
ושפחות ובהמות וכסף וזהב, אמר לו הרי העולם הזה שלי הוא, אמר לו 
במסכת  יעקב הקב״ה נתן לי להשתמש בזה לעבודתו יתברך, וכן איתא 
סנהדרין, פעם טענו בני אפריקיא לאלכסנדרוס מוקדון, ארץ ישראל שלנו 
שאנו בניו של כנען, בא גביהא בן פסיסא לפני הקיסר ואמר נאמר 'ארור 
כנען עבד עבדים יהיה לאחיו', אם כן אתם עבדים שלנו וכל מה שקנה עבד 
קנה רבו, והרי עברו כמה שנים שלא עבדתונו מיד ברחו והניחו לישראל 
את שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות, והייתה רווחה לישראל 

בשנה שביעית השמיטה.

י"ב שערי תפילה
'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך 
ושפטו את העם משפט צדק' מבאר ה'בן לאשרי' יש לרמוז בפרשה זו 
את עניין הדין והמשפט בראש השנה, שהרי בכל השנים חלה פרשה זו 
את  ולהכין  במעשיו  לפשפש  האדם  צריך  זה  בחודש  אלול,  חודש  בתוך 
שבשביל  בספה"ק  כתבו  והנה  הבעל"ט,  נוראים  הימים  לקראת  עצמו 
ג'  לזכות לכתיבה וחתימה טובה לשנה החדשה, צריך לעבור ולהתעלות 
א'. "ההכנה" בחודש אלול, שהוא  זה שהם:  זה מעל  ומדריגות  שערים 
ושערי  היוצאת,  מהשנה  מעשיו  לתקן  הקודמת,  מהשנה  יציאה  שערי 
כניסה לשנה החדשה, שזה בבחינת "גן עדן", והיינו, ב'. "הכתיבה" בראש 
נ"ג  שיש  התורה,  סדרי  "ג"ן"  בבחינת  הם  תשובה,  ימי  ובעשרת  השנה 
פרשיות בתורה, וכדאיתא במסכת סנהדרין אין תחילת דינו של אדם אלא 
על ביטול תורה, וכן בראש השנה ועשרת ימי תשובה שהם ימי תחילת 
הדין, התורה היא זו שמצילה את האדם במשפט. ג'. "גמר החתימה" ביום 
הכיפורים הוא בבחינת גן "עדן", גימטריה "קכ"ד" כגימטריה "הוי"ה אלקים 
י"ב" שבטים, והיינו כמש"כ בספר ליקוטי מוהר"ן שיש י"ב שערי תפילה 
בשמים שדרכם עוברים כל התפילות, והם כנגד י"ב מזלות וי"ב השבטים, 
וכל שבט יש לו שער מיוחד שדרכו נכנסת תפילתו ופועלת לו ישועות, א"כ 
בזכות י"ב השבטים הקדושים נכנסת תפילתינו בי"ב שערי תפילה, ועל כן 
אנו מבקשים ביום הכיפורים בתפילת נעילה, פתח לנו שער היינו את י"ב 

שערי תפילה ואז נבואה שעריך.

דיינים הגונים
"שתיל"  מלשון  "שותל"  תיבות  ראשי  ל'ך"  ת'תן  ו'שוטרים  "ש'ופטים 
שצומח, הכונה, מבאר ה'ברכה משולשת' דאיתא במסכת סנהדרין "כל 
המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע עץ אשרה של עבודה זרה בישראל", 
שהעמדת הדיינים היא כעין נטיעה ושתילה, ועל ראשי העם מוטל לשתול 
ולהצמיח להעמיד דיינים הגונים הדנים דין אמת לאמיתה. וליכא מידי דלא 

רמיזא באורייתא.

ומהיום אין לנו שום פיקוח ואחריות
על המוצרים הנמכרים בעסקים הנ״ל

אורות הכשרות
ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא'. ויש לתמוה, הא כיצד אפשר לסתור 
פסוק מפורש בתורה – 'ארבעים יכנו'! ועל כרחך צריך לומר, שדבר 
שראו  וכיון  וסברתם,  דעתם  רוחב  לפי  לשנותו  לחכמים  נמסר  זה 
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!
הגמ'  מדברי  הקשו  אשר  )שם(  ומהרש"א  הר"ן  תלונת  סרה  ובזה 
)קידושין לג, ב( 'מלומדיה עומדין, מפניה לא כל שכן', עי"ש. וזה לכאורה 
שעומדין  טפשים  אותם  אודות  שלפנינו,  רבא  לדברי  גמורה  סתירה 
בפני ס"ת ולא עומדין בפני גברא רבה. ברם לדברינו ניחא, שכן אין 
ללמוד מדברי רבא שכבוד ת"ח גדול יותר מכבוד ס"ת, אלא אדרבה 

צריך לכבד ת"ח מפני שדבריהם הם כדברי תורה, והבן.
וראיה ברורה לזה, מצאנו במדרש שוחר טוב )תהלים א(, וז"ל: 'וכל 
אשר יעשה יצליח – שהכל צריכין לעצתו. כגון ר' אלעזר בן ערך שהיה 
יועץ עצות ומתקיימות ומצליחות, אמרו לו נביא אתה, אמר להן לא 
נביא אנכי ולא בן נביא אלא כך אני מקובל מרבותי כל עצה שהיא 
לשם שמים סופה להתקיים. א"ר מנשיא מקרא מלא הוא, שנא' ועצת 
ה' היא תקום – עצה שיש בה דבר ה' היא תקום', עכ"ל. הנה כי כן 
מפורש מכאן, שאמנם ראב"ע לא היה נביא ולא בן נביא, מכל מקום 
היו עצותיו מתקיימות ומצליחות, מפני שכוחם של חכמים לשנות את 

המציאות בכל תנאי ובכל מצב!
רבי  אודות  פ"ח(  זוטא  ארץ  דרך  )מסכת  בש"ס  מובא  מופלא  מעשה 
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 
ומה  להם,  אמרתי  דמים.  שופך  היית  כאילו  עליך  מעלה  שפסעת 
נתכוונתי  שלא  בשעה  כרשע,  נתחייבתי   – לזכות  שנתכוונתי  בשעה 
הוא  לחכמים.  מלשמש  זזתי  לא  שעה  באותה  וכמה.  כמה  אחת  על 
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 
עי"ש.  מקומו,  קנה  מצוה  שמת  משום  שמצאו  במקום  לקוברו  לו 
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, 
ולא  חכמים.  מלשמש  לזוז  שלא  שעה  באותה  עצמו  על  קיבל  ולכן 
ויש  חייב מיתה רח"ל!  ודרש, שמי שלא שימש חכמים  עד שקם  נח 
להתבונן נוראות, שהרי ר"ע גדול ועצום בתורה היה, 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 
והדברים מבהילים  חכמים...  מפני שלא שימשתי תלמידי  למה,  כך 

ומדברים בעד עצמם!
בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה

הוסרה ההשגחה
בית הפנקייק המקורי 

רח' יצחק נפחה  25

מסעדת אלבי ביג 
רח' דרך חברון 21

פלאפל האדום
 רח' העליה 13

פוד מרקט 
 רח' יוחנן הורקנוס 1

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הלכות תשובה

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

אורות ההלכה
בס"דבס"ד



ההכנה חודש אלול
'תכין לך הדרך' ידוע שהפרשה שלנו תמיד נקראת בתחילת חודש אלול, 
מבאר הצדיק מרעננה זיע"א רמז בפסוק, הנה האריז"ל דרש על הפסוק 
'הנותן בים דרך' שזב סובב והולך על חודש אלול, והגר"א מווילנא זי"ע 
כתב לחלק בין שני סוגי "דרך", יש שנקרא בשם "דרך", והוא דרך הרבים 
רחבה ופתוחה להמונים, כדכתיב 'דרך המלך נלך', ויש דרך שנקרא בשם 
"אורח", שזה שביל צר ומסילה מפותלת שנוצרה בשביל אלה היחידים 
שנפלו וסטו מהדרך הרגילה לדרכים עקלקלות ואיבדו את דרכם, וכדי 
לסייעם להחזירם לדרך הישר נוצרה בשבילם במיוחד דרך זו, וזהו הרמז 
בפסוק, "תכין לך הדרך", תתעורר להכין לך את דרך החיים בחודש זה 
וסטית  טעית  השנה  אע"פ שבמשך  השנה,  ראש  לקראת  אלול  חודש 
משובש  ובאורח  ומעוקלת  עקומה  בדרך  ללכת  ובחרת  הישר,  מדרך 
ומפותל, אעפי"כ "תכין לך הדרך" לשוב בתשובה ובמעשים טובים ל"דרך 

המלך" דרך מלכו של עולם הקב"ה, ותזכה לשנה טובה ומתוקה.

התורה נותנת חיים טובים לעושיה
תיבת  אמר  מדוע  וגם  צדק,  צדק  תיבת  כפל  למה  תרדוף',  צדק  'צדק 
"תרדוף" מלשון "לרדוף ולהרחיק" היה צריך לומר "תדרוש" או "תבקש", 
ועוד מה שייכות השכר שניתן על זה תוספת חיים 'למען תחיה', וגם מה 
הקשר השכר הניתן על זה ירושת הארץ 'וירשת את הארץ', ולמה הזכיר 
דווקא עניין "ירושה" ולא "נחלה" בארץ, מבאר ה'בן לאשרי' נאמר במשלי 
'ירא את ה' בני ומלך', על האדם להיות ירא שמים כדי שיזכה לחיים טובים, 
כמאמר רבי חנינא בן דוסא במסכת חגיגה אין הערוד ממית אלא החטא 
יתחייב הריגה כמורד במלכות,  וכן על האדם לירא מהמלך שלא  ממית, 
וזהו שאמר איוב 'קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדוניו', המורד באדונו 
מתחייב בנפשו, וכן כלפי שמיא הפורק מעליו עול תורה מתחייב בנפשו, 
וזהו שנאמר פעמיים "צדק צדק" גימטריה "חפש", הכוונה, שיש שני סוגי 
"חופש" אחד כלפי שמיא, והשני עול המלכות, "תרדוף" הכוונה שתרחיק 
ממך "חופש" מסוג זה, ואז תזכה "למען תחיה" מצד המלך בעולם הזה 
"ירושת הארץ", שבקיום התורה  הזכיר  ולכן  ומהצד הרוחני בעולם הבא, 
'ואת  והמצות אין לעשו טענה על העולם הבא ועל ארץ ישראל שנאמר 
אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך' עשו העבד ויעקב 
האדון ומה שקנה עבד קנה רבו וממילא גם העולם הזה שייך לעם ישראל, 
יעקב לעשו במעי אמו טול אתה העולם  בתנא דבי אליהו, אמר  כמ"ש 
הזה ואני אטול העולם הבא, כשראה עשו שיש ליעקב נשים ובנים ועבדים 
ושפחות ובהמות וכסף וזהב, אמר לו הרי העולם הזה שלי הוא, אמר לו 
במסכת  יעקב הקב״ה נתן לי להשתמש בזה לעבודתו יתברך, וכן איתא 
סנהדרין, פעם טענו בני אפריקיא לאלכסנדרוס מוקדון, ארץ ישראל שלנו 
שאנו בניו של כנען, בא גביהא בן פסיסא לפני הקיסר ואמר נאמר 'ארור 
כנען עבד עבדים יהיה לאחיו', אם כן אתם עבדים שלנו וכל מה שקנה עבד 
קנה רבו, והרי עברו כמה שנים שלא עבדתונו מיד ברחו והניחו לישראל 
את שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות, והייתה רווחה לישראל 

בשנה שביעית השמיטה.

י"ב שערי תפילה
'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך 
ושפטו את העם משפט צדק' מבאר ה'בן לאשרי' יש לרמוז בפרשה זו 
את עניין הדין והמשפט בראש השנה, שהרי בכל השנים חלה פרשה זו 
את  ולהכין  במעשיו  לפשפש  האדם  צריך  זה  בחודש  אלול,  חודש  בתוך 
שבשביל  בספה"ק  כתבו  והנה  הבעל"ט,  נוראים  הימים  לקראת  עצמו 
ג'  לזכות לכתיבה וחתימה טובה לשנה החדשה, צריך לעבור ולהתעלות 
א'. "ההכנה" בחודש אלול, שהוא  זה שהם:  זה מעל  ומדריגות  שערים 
ושערי  היוצאת,  מהשנה  מעשיו  לתקן  הקודמת,  מהשנה  יציאה  שערי 
כניסה לשנה החדשה, שזה בבחינת "גן עדן", והיינו, ב'. "הכתיבה" בראש 
נ"ג  שיש  התורה,  סדרי  "ג"ן"  בבחינת  הם  תשובה,  ימי  ובעשרת  השנה 
פרשיות בתורה, וכדאיתא במסכת סנהדרין אין תחילת דינו של אדם אלא 
על ביטול תורה, וכן בראש השנה ועשרת ימי תשובה שהם ימי תחילת 
הדין, התורה היא זו שמצילה את האדם במשפט. ג'. "גמר החתימה" ביום 
הכיפורים הוא בבחינת גן "עדן", גימטריה "קכ"ד" כגימטריה "הוי"ה אלקים 
י"ב" שבטים, והיינו כמש"כ בספר ליקוטי מוהר"ן שיש י"ב שערי תפילה 
בשמים שדרכם עוברים כל התפילות, והם כנגד י"ב מזלות וי"ב השבטים, 
וכל שבט יש לו שער מיוחד שדרכו נכנסת תפילתו ופועלת לו ישועות, א"כ 
בזכות י"ב השבטים הקדושים נכנסת תפילתינו בי"ב שערי תפילה, ועל כן 
אנו מבקשים ביום הכיפורים בתפילת נעילה, פתח לנו שער היינו את י"ב 

שערי תפילה ואז נבואה שעריך.

דיינים הגונים
"שתיל"  מלשון  "שותל"  תיבות  ראשי  ל'ך"  ת'תן  ו'שוטרים  "ש'ופטים 
שצומח, הכונה, מבאר ה'ברכה משולשת' דאיתא במסכת סנהדרין "כל 
המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע עץ אשרה של עבודה זרה בישראל", 
שהעמדת הדיינים היא כעין נטיעה ושתילה, ועל ראשי העם מוטל לשתול 
ולהצמיח להעמיד דיינים הגונים הדנים דין אמת לאמיתה. וליכא מידי דלא 

רמיזא באורייתא.

ומהיום אין לנו שום פיקוח ואחריות
על המוצרים הנמכרים בעסקים הנ״ל

אורות הכשרות
ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא'. ויש לתמוה, הא כיצד אפשר לסתור 
פסוק מפורש בתורה – 'ארבעים יכנו'! ועל כרחך צריך לומר, שדבר 
שראו  וכיון  וסברתם,  דעתם  רוחב  לפי  לשנותו  לחכמים  נמסר  זה 
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!
הגמ'  מדברי  הקשו  אשר  )שם(  ומהרש"א  הר"ן  תלונת  סרה  ובזה 
)קידושין לג, ב( 'מלומדיה עומדין, מפניה לא כל שכן', עי"ש. וזה לכאורה 
שעומדין  טפשים  אותם  אודות  שלפנינו,  רבא  לדברי  גמורה  סתירה 
בפני ס"ת ולא עומדין בפני גברא רבה. ברם לדברינו ניחא, שכן אין 
ללמוד מדברי רבא שכבוד ת"ח גדול יותר מכבוד ס"ת, אלא אדרבה 

צריך לכבד ת"ח מפני שדבריהם הם כדברי תורה, והבן.
וראיה ברורה לזה, מצאנו במדרש שוחר טוב )תהלים א(, וז"ל: 'וכל 
אשר יעשה יצליח – שהכל צריכין לעצתו. כגון ר' אלעזר בן ערך שהיה 
יועץ עצות ומתקיימות ומצליחות, אמרו לו נביא אתה, אמר להן לא 
נביא אנכי ולא בן נביא אלא כך אני מקובל מרבותי כל עצה שהיא 
לשם שמים סופה להתקיים. א"ר מנשיא מקרא מלא הוא, שנא' ועצת 
ה' היא תקום – עצה שיש בה דבר ה' היא תקום', עכ"ל. הנה כי כן 
מפורש מכאן, שאמנם ראב"ע לא היה נביא ולא בן נביא, מכל מקום 
היו עצותיו מתקיימות ומצליחות, מפני שכוחם של חכמים לשנות את 

המציאות בכל תנאי ובכל מצב!
רבי  אודות  פ"ח(  זוטא  ארץ  דרך  )מסכת  בש"ס  מובא  מופלא  מעשה 
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 
ומה  להם,  אמרתי  דמים.  שופך  היית  כאילו  עליך  מעלה  שפסעת 
נתכוונתי  שלא  בשעה  כרשע,  נתחייבתי   – לזכות  שנתכוונתי  בשעה 
הוא  לחכמים.  מלשמש  זזתי  לא  שעה  באותה  וכמה.  כמה  אחת  על 
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 
עי"ש.  מקומו,  קנה  מצוה  שמת  משום  שמצאו  במקום  לקוברו  לו 
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, 
ולא  חכמים.  מלשמש  לזוז  שלא  שעה  באותה  עצמו  על  קיבל  ולכן 
ויש  חייב מיתה רח"ל!  ודרש, שמי שלא שימש חכמים  עד שקם  נח 
להתבונן נוראות, שהרי ר"ע גדול ועצום בתורה היה, 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 
והדברים מבהילים  חכמים...  מפני שלא שימשתי תלמידי  למה,  כך 

ומדברים בעד עצמם!
בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה

הוסרה ההשגחה
בית הפנקייק המקורי 

רח' יצחק נפחה  25

מסעדת אלבי ביג 
רח' דרך חברון 21

פלאפל האדום
 רח' העליה 13

פוד מרקט 
 רח' יוחנן הורקנוס 1

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הלכות תשובה

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

אורות ההלכה
בס"דבס"ד
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בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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אורות השבתאורות השבת
בס"ד

זה. גני ן  ן טעו העלו

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

לשכת רב העיר הרבנות והמועצה הדתית

יהושע דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרב יהודה דרעי
רב העיר וראש אבות בתי הדין 

בכבוד רב
ובברכת שנה טובה ומבורכת

בדיקת תפילין ומזוזותבדיקת תפילין ומזוזות

ניתן למסור תפילין ומזוזות במזכירות המועצה הדתית
רח' התלמוד 8 שכונה ד', באר שבע.

בין השעות 9:00-13:30

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך
ועשית ככל אשר יורוך

זה. גני ן  ן טעו העלו
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

זמני הדלקת הנרות

שופטיםפרשת השבוע:
אנכי אנכיהפטרה:

19:08כניסת השבת:
19:58יציאת השבת:

20:48רבנו תם:

פרשת השבוע

שופטים

גליון מס'

929

נלמדו מכפילות מאמר הכתוב שלפנינו. שכן אחרי  הנראה, דברי רש"י הללו  לפי 
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 
אם  שאפילו  להוסיף,  הכתוב  שבא  כרחך  ועל  תעשה'.  לך  יאמרו  'אשר  במ"ש  כבר 
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 
רבים  'אחרי  ב(  כג,  )שמות  נצטווינו  כבר  זה  כגון  שעל  ועוד,  זאת  'לשהינהו'(.  ד"ה  א  ל, 

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 
לא תסור ממצוותם.  ימין שהוא שמאל,  על  לך  יאמרו  – אפילו  ושמאל  ימין  ממנו 
עליהם,  לחלוק  ראוי  אין  הדברים,  מן  בדבר אחד  טועים  יהיו הם  כלומר, שאפילו 
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 
כן מפורש מכאן, שאפילו טעו חכמים  כי  בני', עי"ש. הנה  נצחוני  בני  נצחוני  ואמר 
כמותם,  הלכה  מקום  מכל  כמותו',  'שהלכה  הכריזה  קול  בת  שהרי   – בהוראתם 
בני', כלומר אעפ"י  'נצחוני  וז"ש הקב"ה  'אחרי רבים להטות'.  נצטווינו  מפני שכך 
שטעו – הדין עמהם, עכת"ד החינוך. וכיהודה ועוד לקרא – הייתי מחדד דבריו, שגם 
שזה  מפני  היא,  אמת  תורת  אלא  'טעות'  זה  אין  בהוראתם,  טועים  חכמים  כאשר 
הכוח שנתנה תורה לחכמים במצות 'ועשית ככל אשר יורוך' – להפוך גם את הטעות 
יען כי בכוחם לשנות את מציאות הדין,  'נצחוני בני',  וז"ש הקב"ה  ל'תורת אמת'! 
וכדרך שאמרו 'כשם שפוסקים בב"ד של מטה – כך פוסקים בב"ד של מעלה' )ואולי 

אפשר להעמיס כל זה בדברי החינוך(, והבן.
שאר  טפשאי  כמה  רבא,  'אמר  ב(:  כב,  )מכות  בש"ס  מפורש  זה,  יסוד  מצינו  ושוב 
אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה, דאילו בספר תורה כתיב 

הצדיק בבי"ד 
של מעלה

לוח זמנים שבועי

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע
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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.

ַעל ִפּי ַהּתֹוָרה ֲאֶשׁר יֹורּוָך ְוַעל ַהִמְּשָׁפּט ֲאֶשׁר יֹאְמרּו ְלָך ַתֲּעֶשׂה 
לֹא ָתסּור ִמן ַהָדָּבר ֲאֶשׁר ַיִגּידּו ְלָך ָיִמין ּוְשׂמֹאל
)דברים יז, יא(
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(

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: 
לך". ושמתי  לידו  "אינה  מקלט,  ערי  בעניין  רמוזה  "תורה" 
קולטין".  תורה  "דברי  חז"ל  "מקלט"כמ"ש  בבחינת  התורה  כי 
דהיינו  לי".  ודודי  לדודי  ב"אני  שרמוזה  "עבודה-תפילה": 
ל"דודי-הקב"ה".  ה"אני-האדם"  בין  התחברות  שהיא  תפילה 
לאביונים"  ומתנות  לרעהו  ב"איש  שרמוזה  חסדים":  "גמילות 
עבירות שבין איש  על  יום הכיפורים מכפר  כמ"ש הרמב"ם שאין 
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 המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

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.

ברכת הלבנה
החל מיום ראשון בערב ז' אלול.

סוף זמנה יום ראשון בערב י"ד אלול, כל הלילה.

בשורה משמחת לאורייתא
לרגל הרחבת בית המדרש

למסלול הוראה 
ומבחן ברבנות הראשית לישראל

ישנה אפשרות לקבלת 
אברכים מצוינים נוספים

לפרטים ניתן לפנות
 לרב יגאל לוי 050-6308741
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