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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

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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

פרשת השבוע

משפטים

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

כי תקנה את הנשמה
עבד"  תקנה  "כי  זיע"א  הקדוש  החיים'  ה'אור  כתב 
"עבד" זה "הנשמה", שצריך האדם לקנות את נשמתו 
והמצוות,  התורה  עמל  המשפטים"  "ואלה  ידי  על 
"עברי" מלשון ימיו כצל "עובר", "שש שנים יעבוד" 
כדאיתא במסכת מועד קטן אמר מר זוטרא ימי חיי של 
האדם ששים שנה. "ובשביעית" או כמו שנאמר 'ימי 
שנותינו בהם שבעים שנה', "יצא לחופשי" מן העולם 
ידי מלאך המוות שנקרא  'במתים חופשי', על  שנאמר 
הזוהר שהשטן יש לו שליטה רק  "חינם", כמו שכתב 
בדבר שבא "בחינם". ולא בתורה ובמצוות שהושגו על 
ידי עמל וטורח. "אם בעל אשה הוא" אם האדם עמל 
את  לזון  שטורח  הבעל  כמו  נשמתו  את  לזכך  וטורח 
אשתו, הוא יזכה לתחיית המתים "ויצאה אשתו עמו" 

ש"הנשמה" תהיה יחד עם "הגוף" ותחייהו.

ְוֵאֶלּה ַהִמְּשָׁפִּטים ֲאֶשׁר ָתִּשׂים ִלְפֵניֶהם
)שמות כא, א(

כתיב למעלה ולא תעלה במעלות על מזבחי, וכתיב ואלה המשפטים,
וכי מה ענין זה אצל זה... אלא אמר רבי אבינא, כשם שהזהיר הקב"ה
את הכהנים שלא יהו פוסעין פסיעות גסות על גבי המזבח וכו', כך
הזהיר הקב"ה את הדיינים שלא יפסיעו פסיעות גסות בדין.
)מדרש רבה פר' משפטים(

על  'לא תגורו מפני איש', לכאורה צריכים להטיל אימה  נצטוו  ישראל אשר  שופטי 
הציבור כדי להעמיד את האמת והמשפט על מכונם, ובודאי שלא לזלזל בכבוד עצמם 
לא  כלומר  גסות,  פסיעות  לפסוע  שלא  התורה  מצווה  אותם  דוקא  אך  הציבור.  לפני 
ליטול שררה יתירה ולא להתנהג בהתרברבות ובגאוה אלא בענוה. מידה זו של ענוה לא 
זו בלבד שלא תגרע מערכו של הדיין, אלא אדרבה, תגרום לו שיוציא דין אמת לאמיתו 

ויכוין לפסק ההלכה הנכון.
בגמ'  כמבואר  'הענוה',  מכוח  אלא  מקום  בכל  הלל  כבית  הלכה  נפסקה  שלא   ודע 
עירובין )יג, ב(: 'אמר רבי אבא אמר שמואל שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, 
הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה להם 
אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ומפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין 
ועלובין היו ושונין דבריהם ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי 
הקב"ה  עצמו  המגביה  וכל  מגביהו,  הקב"ה  עצמו  המשפיל  שכל  ללמדך  לדבריהם... 
חיים'  אלוהים  'דברי  שמאי  בית  דברי  שגם  פי  על  שאף  מפורש,  לפנינו  הרי  משפילו'. 
ענוה. לדורות כבית הלל, מפני שתלמודם היה מתוך  נפסקה הלכה  המה, מכל מקום 
ותבט עיני להגאון החיד"א, אשר העיר בשם מרן הבית יוסף: מדוע נפסקה הלכה בכל 
מקום כבית הלל, עד שאמרו דברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, וכי בשביל 
פי טעמו  על  ענין  לגופו של  דין  והלא מן הראוי לפסוק בכל  יתהפך הדין,  ענוים  שהיו 
ונימוקו. ותירץ: שעל כרחך צריך לומר, שמפני שהיו ענוים היתה תורתם מבוררת יותר 
'ידרך ענוים במשפט', היינו שיש  )תהלים כה, ט(:  וזה שאמר הכתוב  אליבא דהלכתא. 
ענוים  וכי בשביל שהיו  ואם תאמר  ענוים.  בית הלל מפני שהיו  כדעת  לנקוט במשפט 
יתהפך הדין, הוסיף הכתוב לאמר – 'וילמד ענוים דרכו', כלומר שהקב"ה מלמד לענוים 
את הדרך הנכונה העולה בית-אל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, עכת"ד. והדברים 

נפלאים ומדברים הם בעד עצמם.
 ובזה אמרתי לבאר ביאור נכון בהספדו של הלל ושמואל הקטן, המבואר בסוטה )מח, ב(:

'נתנה עליהן בת קול מן השמים ואמרה יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו 
הי  חסיד  הי  הספידוהו  וכשמת  הזקן.  בהלל  עיניהם  נתנו  לכך,  ראוי  דורו  שאין  אלא 
עניו... נתנו עיניהם בשמואל הקטן, וכשמת הספידוהו הי חסיד הי עניו'. ויש לתמוה, וכי 
זה כל ההספד הראוי להלל, והלא בכבודו של עמוד התורה וההוראה היו עסוקים אשר 
סמכו עליו משמים שבכל מקום הלכה כמותו. זאת ועוד, שהעידו עליו משמים שראוי 
שתשרה עליו שכינה, ובודאי זה ענין מופלג עד מאוד, ואם כן כיצד הספידוהו רק על 
היותו 'עניו'. ברם לדברינו יש לומר, שכוונת הספדן היתה להדגיש שהן אמת שהלל הגיע 
'היסוד'  וכו', מכל מקום  למדרגות נשגבות מאוד עד שנעשה לעמוד התורה וההוראה 

לכל הבנין הנשגב הזה הוא 'הענוה'.
ואכן ענוותנותו המופלגת של הלל לא ידעה גבולות, כמבואר בגמ' שבת )ל, ב(: 'תנו רבנן, 
שהמרו  אדם  בני  בשני  מעשה  כשמאי.  קפדן  יהא  ואל  כהלל  ענוותן  אדם  יהא  לעולם 
זה את זה, אמרו כל שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז. אמר אחד מהם אני 
אקניטנו. אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו, הלך ועבר על פתח ביתו, אמר 
מי כאן הלל )ולשון גנאי הוא לנשיא ישראל – רש"י(. נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו בני מה 
אתה מבקש, אמר לו שאלה יש לי לשאול, אמר לו שאל בני שאל. מפני מה ראשיהן של 
בבליים סגלגלות, אמר לו בני שאלה גדולה שאלתה, מפני שאין להם חיות פקחות...'. 
ושוב חזר כל התהליך הזה שלוש פעמים, בשאלות שונות ומשונות, עד שלבסוף פקעה 
ישראל,  נשיא  אותך  הלל שקורין  הוא  'אתה  לו:  ואמר  עצמו  של... המקניט  סבלנותו 

ידרך ענוים במשפט

גליון מס"

953

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.

סגולת ער"ח
בקיברי צדיקים

זמני הדלקת הנרות

משפטיםפרשת  השבוע:
הדבר אשרהפטרה:

16:55כניסת  השבת:
17:47יציאת  השבת:

18:21רבנו  תם:

אורות עונג שבת
סיוע מן השמים לרפואה

)פה,א(,  קמא  בבא  במסכת  איתא  יט(,  )כא,  ירפא’  ורפא  ייתן  שבתו  ‘רק 
אומרים  ואין  )שם(  התוספות  כתב  לרפאות.  לרופא  רשות  שניתנה  מכאן 
איך יתכן שהקב”ה מכה והאדם הולך ומתרפא, אלא היות שניתנה רשות 
לרפא לרפאות, אין הדבר נראה כסותר את דבר המלך בזה שהאדם הולך 
לרופא. כתב הרבי הריי”צ הווי אומר, כי כל מי שהוא חולה רחמנא ליצלן 
צריך להשתדל לרפא את עצמו. וידוע שנתינת רשות מלמעלה, היא בעצם 

עזר וסיוע להתרפא, וכמו שכתוב ״אני ה׳ רופאך״.

בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות
האדמו”ר הרופא הנודע רבי חיים דוד מפייטרקוב זיע”א, שהיה מוחזק 
לצדיק גדול, היה אומר שצריך לנהוג בחולה כמו שנאמר בתפילה “בורא 
יש  רפואות”  “בורא  תחילה  הנפלאות”.  אדון  תהילות,  נורא  רפואות, 
לרשום לו מרשם. אם אין הדבר מועיל, “נורא תהילות” יש לומר תהילים. 

ואם מצבו מחמיר, “אדון הנפלאות” יש לצפות לנס.

טוב שברופאים
א(,  )פב,  קידושין  במסכת  איתא  יט(,  )כא,  ירפא’  ורפא  ייתן  שבתו  ‘רק 
גאווה,  בעלי  רופאים  יש  יוסף’  ה’עץ  מבאר  לגיהינום.  שברופאים  טוב 
על  רופא.  עוד  עם  להתייעץ  מבקש  החולה  כאשר  והנעלבים  המתנפחים 
רופאים שכאלה נאמר “טוב שברופאים לגיהינום”. רופא המתיימר לחשוב 
שהוא ‘טוב שברופאים’, הטוב והמומחה הגדול ואין בילתו, המיטיב לדעת 

מכולם, דינו לגיהינום.

שבת היא מלזעוק
‘רק שבתו ייתן ורפא ירפא’ )כא, יט(, איתא במסכת שבת )יב, ב(, שבת היא 
שהשבת  היינו  יצחק’  לוי  ה’תורת  מבאר  לבוא.  קרובה  ורפואה  מלזעוק 
ייתן’ היינו  וזהו שרמז הכתוב ‘רק שבתו  זו שמביאה את הרפואה.  היא 

שעל ידי שמירת השבת יזכו ל’ורפא ירפא’ באה הרפואה.

רופא כל בשר
‘רק שבתו ייתן ורפא ירפא’ )כא, יט(, אומר הרבי הריי”צ הנתקל בבעיות 
לו  הקשורות בבריאותו, מחובתו לשאול בעצת הרופא, וה’ יתברך ישלח 
רפואה ויחזקהו ויאמצהו בגשמיות וברוחניות. כך צריך לנהוג על פי התורה, 
“ירפא”  הרפואה,  חכמת  פי  על  “ורפא”  היינו  ירפא’  ‘ורפא  שנאמר  וזהו 
ויתעלה. יתברך  לעשות  ומפליא  כל בשר   הרופא האמיתי הקב”ה הרופא 

"שבת מברכין"
המולד ביום שלישי שעה 15:07 ו-16 חלקים.

 ראש חודש אדר א' בימים שלישי ורביעי הבעל״ט.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

""  מקווה ישראל ה'מקווה ישראל ה'  ""
בגיל ובחדווה אנו מבשרים לציבור 
הרחב על פתיחתו המחודשת של

המקווה טהרה לנשים
בשכונה ה'

רח' סטרומה 41 טלפון: 08-6410401
כולי תפילה ותקווה שבעזה"י נמשיך לדאוג 

לשיפור שירותי הדת בעירנו הק' .
בברכת התורה והטהרה

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית 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.

לוח זמנים שבועי

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
ער"ח כח' שבט

אדר א'
א' דר"ח 
אדר א'

ב' דר"ח 
ד' אדר א'ג' אדר א'ב' אדר א'אדר א'

)30.1.22()31.1.22()1.2.22()2.2.22()3.2.22()4.2.22()5.2.22(

5:275:265:255:245:245:235:22עלות השחר
5:335:325:315:305:305:295:28זמן טלית ותפילין

6:386:376:376:366:356:356:34זריחה - הנץ החמה
8:408:408:408:398:398:398:38סו"ז ק"ש לדעת מג"א

9:129:129:129:129:119:119:11סו"ז ק"ש להתניא והגר"א
10:0610:0610:0610:0610:0610:0610:05סו״ז ברכות ק״ש 
11:5411:5411:5411:5411:5511:5511:55חצות יום ולילה

12:2512:2512:2512:2512:2512:2512:25מנחה גדולה
16:2216:2316:2316:2416:2516:2616:27פלג המנחה

17:1617:1717:1817:1917:2017:2117:22שקיעה 
17:3017:3017:3117:3217:3317:3417:35צאת הכוכבים
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אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה
אמר לו הן. אמר לו אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל, אמר לו בני 
מפני מה, אמר לו מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז. אמר לו הוי זהיר 
ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז – והלל לא יקפיד'. 
והנה המתבונן שם בכל פרטי המעשה, ישתומם עד מאוד מגודל ענוותנותו 
כל  בכדי טרח הש"ס לתאר את  לא  דעתי,  ולעניות  וארך אפיו של הלל. 
של  הגדר  מהו  בזה  להורות  שרצה  מפני  פרטים,  לפרטי  המעשה  שלבי 
'ענוה' הנדרש מהאדם, והיינו: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל – בכל תנאי 
ובכל מצב, בין אם היה הפוגע קטן או גדול ממנו, ובין אם פגע בו בשוגג 
או שכל מגמתו היתה להקניטו, ובין אם היה הנפגע גדול ונכבד כדוגמת 
'נשיא ישראל' והיה לו לכאורה למחות על כבוד תורתו וכבוד הציבור וכו'. 
ולא זו בלבד שצריך להעביר על מידותיו ולמחול לו, אלא שגם צריך לנהוג 

בו חביבות מופלגת מעין זו - 'בני מה אתה מבקש'!
שיעורו  את  זצוק"ל  שך  הגר"מ  הישיבה  ראש  מרן  מסר  תשי"ח  בשנת 
האחרון לזמן חורף במסכת גיטין. באותו שיעור נכח בחור צעיר בשיעור 
את  הרב  בשיעורו. שמע  מרן  שהביא  התוס'  על  קושיא  הקשה  אשר  א', 
הקושיא, חשב קצת, ולתדהמת כל הנוכחים סגר את הגמ' ואמר: 'הוא 
צודק', והפסיק את שיעורו. אחר כך סיפר למקורביו, 'וכי אתם חושבים 
שלא היה לי מה להשיב לבחור הצעיר כדי לדחות את קושייתו. אבל זו לא 
היתה האמת, שכן מתוך דבריו נוכחתי, שלא הבנתי נכון את התוספות'...!

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

האיסור לדון בפני ערכאות

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת

בברכת יאכלו ענוים וישבעו

קייטרינג "המטבח של אופירה"
 רח' יוסף סרלין 14 ב"ש
מסעדת "ומשביע" 

רח' הבדיל 20 ב"ש
קונדיטוריה "בולונז'רי"
 רח' הנרייטה סולד 8  ב"ש

מסעדת "התמני גב ים" 
 רח' האנרגיה 77 ב"ש

מזנון "חומוס אליהו פז צפון"
רח' שדרות ירושלים 4 ב"ש
מזנון "שלום על לחם"

 רח' קק"ל  29 ב"ש
פיצריה "טומטו של פיצה" 

רח' התקווה 4 ב"ש
איטליז "סרוסי נתנאל מפעל" 

רח' ברוסקאי 6 ב"ש
איטליז "הרצל חזון של בשר" 

רח' נחום שריג 24 ב"ש
מזנון "פול דלפק גילת"

רח' דוד המלך 2  ב"ש
מזנון "דאשיו בר" 

רח' אליהו נאוי 26  ב"ש 

רשות לרפאות ולא לייאש
‘רק שבתו ייתן ורפא ירפא’ )כא, יט(, פעם אחת חלתה הרבנית רבקה 
ידים  והרופא הרים  אשת הרבי מהר”ש, במחלת ריאות חריפה  ע”ה, 
הרבי ה’צמח צדק’ מדברי רז”ל  והתייאש מחייה. אמר על כך חותנה 
שהרשות  לדייק  יש  לרפאות”  לרופא  רשות  שניתנה  “מכאן  שאמרו 

שניתנה לרופא היא אך ורק לרפאות בלבד ולא לייאש חלילה.
חיפוש האמת באמת

‘מדבר שקר תרחק’ )כג, ז(, חסיד נכנס אל הרבי הרש”ב והתאונן לפניו 
הוא  הבורא  בעבודת  עושה  שהוא  מה  וכל  אמת,  מידת  לו  חסרה  כי 
בלא  זאת  אומר  אני  עכשיו,  אומר  שאני  מה  גם  והמשיך  האמת.  בלי 
לא טהור ושלם בלי אמת. כך דיבר בשיברון לב “רבי מה יהא עלי” עד 

שהתעלף. אמר עליו הרבי הוא מחפש את האמת באמת.
תברח מהשקר

‘מדבר שקר תרחק’ )כג, ז(, אומר רבי שמחה בונם מפרשיסחה זיע”א 
מקום  בשום  השקר,  ממידת  לברוח  וצריך  הוא  חמור  כמה  וראה  בא 

בתורה איננו מוצאים שהתורה עצמה תעשה הרחקה, חוץ מהשקר.
רחוק וקרוב

‘מדבר שקר תרחק’ )כג, ז(, איתא במסכת עדויות )פ”ח, מ”ז(, אין אליהו 
הנביא בא בביאת הגאולה, אלא לרחק את המקורבין בזרוע, ולקרב את 
רבי אברהם מרדומסק זיע”א הנה האותיות  המרוחקין בזרוע. מבאר 
‘שקר’  האותיות  לעומתן,  הא”ב.  בסדר  מזו  זו  מרוחקות  הם  ‘אמת’ 
יורחקו  והמקורבין  יתקרבו  לזו. לעתיד לבוא המרוחקין  זו  מקורבות 

כלומר שיהיה עולם שכולו אמת והשקר יורחק.
מלאך שקרן

‘מדבר שקר תרחק’ )כג, ז(, כתב ‘תנא דבי אליהו זוטא’ )פ”ג(, אם אדם 
אותו  שמוסרים  הוא  השקרן  של  העונש  שקר,  הזמן  כל  לדבר  מתרגל 
בידי מלאך שקרן, המלווה אותו תמיד, ואינו חדל מלרמותו ולומר לו 
על מצווה שהיא עבירה, ועל עבירה שהיא מצווה, ורחמנא ליצלן הולך 
רבי זושא מאניפולי זיע”א על ידי השקר האדם  מדחי אל דחי. אומר 
המצווה  אצלו  נעשית  בשקרים,  מסובך  וכשכולו  מהקב”ה.  מתרחק 

עבירה, והעבירה מצווה.
האמת טהורה

בריאה  היא  האמת  הריי”צ  הרבי  אומר  ז(,  )כג,  תרחק’  שקר  ‘מדבר 
אבל  החכמה,  בעלי  אצל  להיות  יותר  הראויה  וזכה,  ברה  טהורה, 
למעשה היא מצויה יותר אצל האיש הפשוט. האמת הייתה ראויה לבוא 
ברוח סער וקול רעש גדול ובמעטה גאה, אבל היא באה בענווה, ובדברי 
נחת ובשקט. ועם כל זה הרי שיש בה עוצמה רבה ואדירה. גם השקרן 

ועז הפנים יכרע ברך לפניה. כי לפני האמת הכול מתבטלים.
חוש האמת

הרבי  לאביו  פעם  אמר  הריי”צ  הרבי  ז(,  )כג,  תרחק’  שקר  ‘מדבר 
אל  נמשך  “הוא  תמימים  תומכי  בישיבת  ידוע  משפיע  על  הרש”ב, 
האמת  אליו,  שנמשכת  זו  היא  האמת  “אצלו  אביו  לו  האמת”. השיב 
נמשכת רק למי שהוא נעשה כלי לאמת. המשפיע הזה כאשר הוא היה 

אברך צעיר כבר אז היה לו חוש במידת האמת”.
קשה להיות עבד

)כא, ב(, למה פתחה התורה את פרשת משפטים  ‘כי תקנה עבד עברי’ 
ה’אבן עזרא’ דיני המשפטים פותחים בעבד לפי  בדיני עבד עברי, כתב 
שאין לאדם דבר הקשה ביותר מאשר להיות עבד נכנע ומשועבד לזולת. 
מבאר הרבי ‘משפטים’ הוא מלשון הליכה. ההליכה הראשונה של יהודי 

היא ההכרה שהוא ‘עבד עברי’ עבדו של מלך מלכי המלכים הקב”ה.
עבד של הקב"ה

‘כי תקנה עבד עברי’ )כא, ב(, כתב האלשיך הקדוש זיע”א צריך להבין 
מדוע הכתוב כבר קוראו עבד והלוא הוא נעשה עבד רק לאחרי הקנייה, 
אלא בא הכתוב לומר לקונה, שיידע לו שאמנם הוא קונה לעצמו עבד, 
אבל אדם זה הוא כבר עבד לאדון אחר לאדון העולם הוא כבר עבד לפני 

כן של הקב”ה.
לשמוע כדי לציית

אוזן  רש”י  כתב  ו(,  )כא,  לעולם'  ועבדו  במרצע  אוזנו  את  אדניו  'ורצע 
זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב תירצע. אומר ה’חידושי 
הרי”ם’ מדוע האוזן אשמה, הרי היא כן שמעה והאדם הוא זה שלא 
ציית למה ששמע, אלא האוזן נענשת לא על חטא הגניבה, אלא על עצם 
שלא  מוטב  שומע,  שאתה  למה  לציית  מתכוון  אינך  אם  כי  השמיעה. 

תשמע מלכתחילה.
הדלת פתוחה תברח

‘והגישו אל הדלת’ )כא, ו(, כתב ‘מאוצרנו הישן’ מדוע אל הדלת דווקא, 
אלא מפני שנתנו בידך את הזכות והזדמנות לברוח מהעבדות, ופתחו 
לפניך את כל הדלתות לזכות בחופש ועצמאות, ואף על פי כן אין אתה 

רוצה בכך ובוחר בעבדות, על כן תירצע אוזנך בדלת.

בס"דבס"ד



אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה
אמר לו הן. אמר לו אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל, אמר לו בני 
מפני מה, אמר לו מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז. אמר לו הוי זהיר 
ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז – והלל לא יקפיד'. 
והנה המתבונן שם בכל פרטי המעשה, ישתומם עד מאוד מגודל ענוותנותו 
כל  בכדי טרח הש"ס לתאר את  לא  דעתי,  ולעניות  וארך אפיו של הלל. 
של  הגדר  מהו  בזה  להורות  שרצה  מפני  פרטים,  לפרטי  המעשה  שלבי 
'ענוה' הנדרש מהאדם, והיינו: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל – בכל תנאי 
ובכל מצב, בין אם היה הפוגע קטן או גדול ממנו, ובין אם פגע בו בשוגג 
או שכל מגמתו היתה להקניטו, ובין אם היה הנפגע גדול ונכבד כדוגמת 
'נשיא ישראל' והיה לו לכאורה למחות על כבוד תורתו וכבוד הציבור וכו'. 
ולא זו בלבד שצריך להעביר על מידותיו ולמחול לו, אלא שגם צריך לנהוג 

בו חביבות מופלגת מעין זו - 'בני מה אתה מבקש'!
שיעורו  את  זצוק"ל  שך  הגר"מ  הישיבה  ראש  מרן  מסר  תשי"ח  בשנת 
האחרון לזמן חורף במסכת גיטין. באותו שיעור נכח בחור צעיר בשיעור 
את  הרב  בשיעורו. שמע  מרן  שהביא  התוס'  על  קושיא  הקשה  אשר  א', 
הקושיא, חשב קצת, ולתדהמת כל הנוכחים סגר את הגמ' ואמר: 'הוא 
צודק', והפסיק את שיעורו. אחר כך סיפר למקורביו, 'וכי אתם חושבים 
שלא היה לי מה להשיב לבחור הצעיר כדי לדחות את קושייתו. אבל זו לא 
היתה האמת, שכן מתוך דבריו נוכחתי, שלא הבנתי נכון את התוספות'...!

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

האיסור לדון בפני ערכאות

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת

בברכת יאכלו ענוים וישבעו

קייטרינג "המטבח של אופירה"
 רח' יוסף סרלין 14 ב"ש
מסעדת "ומשביע" 

רח' הבדיל 20 ב"ש
קונדיטוריה "בולונז'רי"
 רח' הנרייטה סולד 8  ב"ש

מסעדת "התמני גב ים" 
 רח' האנרגיה 77 ב"ש

מזנון "חומוס אליהו פז צפון"
רח' שדרות ירושלים 4 ב"ש
מזנון "שלום על לחם"

 רח' קק"ל  29 ב"ש
פיצריה "טומטו של פיצה" 

רח' התקווה 4 ב"ש
איטליז "סרוסי נתנאל מפעל" 

רח' ברוסקאי 6 ב"ש
איטליז "הרצל חזון של בשר" 

רח' נחום שריג 24 ב"ש
מזנון "פול דלפק גילת"

רח' דוד המלך 2  ב"ש
מזנון "דאשיו בר" 

רח' אליהו נאוי 26  ב"ש 

רשות לרפאות ולא לייאש
‘רק שבתו ייתן ורפא ירפא’ )כא, יט(, פעם אחת חלתה הרבנית רבקה 
ידים  והרופא הרים  אשת הרבי מהר”ש, במחלת ריאות חריפה  ע”ה, 
הרבי ה’צמח צדק’ מדברי רז”ל  והתייאש מחייה. אמר על כך חותנה 
שהרשות  לדייק  יש  לרפאות”  לרופא  רשות  שניתנה  “מכאן  שאמרו 

שניתנה לרופא היא אך ורק לרפאות בלבד ולא לייאש חלילה.
חיפוש האמת באמת

‘מדבר שקר תרחק’ )כג, ז(, חסיד נכנס אל הרבי הרש”ב והתאונן לפניו 
הוא  הבורא  בעבודת  עושה  שהוא  מה  וכל  אמת,  מידת  לו  חסרה  כי 
בלא  זאת  אומר  אני  עכשיו,  אומר  שאני  מה  גם  והמשיך  האמת.  בלי 
לא טהור ושלם בלי אמת. כך דיבר בשיברון לב “רבי מה יהא עלי” עד 

שהתעלף. אמר עליו הרבי הוא מחפש את האמת באמת.
תברח מהשקר

‘מדבר שקר תרחק’ )כג, ז(, אומר רבי שמחה בונם מפרשיסחה זיע”א 
מקום  בשום  השקר,  ממידת  לברוח  וצריך  הוא  חמור  כמה  וראה  בא 

בתורה איננו מוצאים שהתורה עצמה תעשה הרחקה, חוץ מהשקר.
רחוק וקרוב

‘מדבר שקר תרחק’ )כג, ז(, איתא במסכת עדויות )פ”ח, מ”ז(, אין אליהו 
הנביא בא בביאת הגאולה, אלא לרחק את המקורבין בזרוע, ולקרב את 
רבי אברהם מרדומסק זיע”א הנה האותיות  המרוחקין בזרוע. מבאר 
‘שקר’  האותיות  לעומתן,  הא”ב.  בסדר  מזו  זו  מרוחקות  הם  ‘אמת’ 
יורחקו  והמקורבין  יתקרבו  לזו. לעתיד לבוא המרוחקין  זו  מקורבות 

כלומר שיהיה עולם שכולו אמת והשקר יורחק.
מלאך שקרן

‘מדבר שקר תרחק’ )כג, ז(, כתב ‘תנא דבי אליהו זוטא’ )פ”ג(, אם אדם 
אותו  שמוסרים  הוא  השקרן  של  העונש  שקר,  הזמן  כל  לדבר  מתרגל 
בידי מלאך שקרן, המלווה אותו תמיד, ואינו חדל מלרמותו ולומר לו 
על מצווה שהיא עבירה, ועל עבירה שהיא מצווה, ורחמנא ליצלן הולך 
רבי זושא מאניפולי זיע”א על ידי השקר האדם  מדחי אל דחי. אומר 
המצווה  אצלו  נעשית  בשקרים,  מסובך  וכשכולו  מהקב”ה.  מתרחק 

עבירה, והעבירה מצווה.
האמת טהורה

בריאה  היא  האמת  הריי”צ  הרבי  אומר  ז(,  )כג,  תרחק’  שקר  ‘מדבר 
אבל  החכמה,  בעלי  אצל  להיות  יותר  הראויה  וזכה,  ברה  טהורה, 
למעשה היא מצויה יותר אצל האיש הפשוט. האמת הייתה ראויה לבוא 
ברוח סער וקול רעש גדול ובמעטה גאה, אבל היא באה בענווה, ובדברי 
נחת ובשקט. ועם כל זה הרי שיש בה עוצמה רבה ואדירה. גם השקרן 

ועז הפנים יכרע ברך לפניה. כי לפני האמת הכול מתבטלים.
חוש האמת

הרבי  לאביו  פעם  אמר  הריי”צ  הרבי  ז(,  )כג,  תרחק’  שקר  ‘מדבר 
אל  נמשך  “הוא  תמימים  תומכי  בישיבת  ידוע  משפיע  על  הרש”ב, 
האמת  אליו,  שנמשכת  זו  היא  האמת  “אצלו  אביו  לו  האמת”. השיב 
נמשכת רק למי שהוא נעשה כלי לאמת. המשפיע הזה כאשר הוא היה 

אברך צעיר כבר אז היה לו חוש במידת האמת”.
קשה להיות עבד

)כא, ב(, למה פתחה התורה את פרשת משפטים  ‘כי תקנה עבד עברי’ 
ה’אבן עזרא’ דיני המשפטים פותחים בעבד לפי  בדיני עבד עברי, כתב 
שאין לאדם דבר הקשה ביותר מאשר להיות עבד נכנע ומשועבד לזולת. 
מבאר הרבי ‘משפטים’ הוא מלשון הליכה. ההליכה הראשונה של יהודי 

היא ההכרה שהוא ‘עבד עברי’ עבדו של מלך מלכי המלכים הקב”ה.
עבד של הקב"ה

‘כי תקנה עבד עברי’ )כא, ב(, כתב האלשיך הקדוש זיע”א צריך להבין 
מדוע הכתוב כבר קוראו עבד והלוא הוא נעשה עבד רק לאחרי הקנייה, 
אלא בא הכתוב לומר לקונה, שיידע לו שאמנם הוא קונה לעצמו עבד, 
אבל אדם זה הוא כבר עבד לאדון אחר לאדון העולם הוא כבר עבד לפני 

כן של הקב”ה.
לשמוע כדי לציית

אוזן  רש”י  כתב  ו(,  )כא,  לעולם'  ועבדו  במרצע  אוזנו  את  אדניו  'ורצע 
זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב תירצע. אומר ה’חידושי 
הרי”ם’ מדוע האוזן אשמה, הרי היא כן שמעה והאדם הוא זה שלא 
ציית למה ששמע, אלא האוזן נענשת לא על חטא הגניבה, אלא על עצם 
שלא  מוטב  שומע,  שאתה  למה  לציית  מתכוון  אינך  אם  כי  השמיעה. 

תשמע מלכתחילה.
הדלת פתוחה תברח

‘והגישו אל הדלת’ )כא, ו(, כתב ‘מאוצרנו הישן’ מדוע אל הדלת דווקא, 
אלא מפני שנתנו בידך את הזכות והזדמנות לברוח מהעבדות, ופתחו 
לפניך את כל הדלתות לזכות בחופש ועצמאות, ואף על פי כן אין אתה 

רוצה בכך ובוחר בעבדות, על כן תירצע אוזנך בדלת.

בס"דבס"ד
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אורות השבתאורות השבת
בס"ד

זה. גני ן  ן טעו העלו

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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

פרשת השבוע

משפטים

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

כי תקנה את הנשמה
עבד"  תקנה  "כי  זיע"א  הקדוש  החיים'  ה'אור  כתב 
"עבד" זה "הנשמה", שצריך האדם לקנות את נשמתו 
והמצוות,  התורה  עמל  המשפטים"  "ואלה  ידי  על 
"עברי" מלשון ימיו כצל "עובר", "שש שנים יעבוד" 
כדאיתא במסכת מועד קטן אמר מר זוטרא ימי חיי של 
האדם ששים שנה. "ובשביעית" או כמו שנאמר 'ימי 
שנותינו בהם שבעים שנה', "יצא לחופשי" מן העולם 
ידי מלאך המוות שנקרא  'במתים חופשי', על  שנאמר 
הזוהר שהשטן יש לו שליטה רק  "חינם", כמו שכתב 
בדבר שבא "בחינם". ולא בתורה ובמצוות שהושגו על 
ידי עמל וטורח. "אם בעל אשה הוא" אם האדם עמל 
את  לזון  שטורח  הבעל  כמו  נשמתו  את  לזכך  וטורח 
אשתו, הוא יזכה לתחיית המתים "ויצאה אשתו עמו" 

ש"הנשמה" תהיה יחד עם "הגוף" ותחייהו.

ְוֵאֶלּה ַהִמְּשָׁפִּטים ֲאֶשׁר ָתִּשׂים ִלְפֵניֶהם
)שמות כא, א(

כתיב למעלה ולא תעלה במעלות על מזבחי, וכתיב ואלה המשפטים,
וכי מה ענין זה אצל זה... אלא אמר רבי אבינא, כשם שהזהיר הקב"ה
את הכהנים שלא יהו פוסעין פסיעות גסות על גבי המזבח וכו', כך
הזהיר הקב"ה את הדיינים שלא יפסיעו פסיעות גסות בדין.
)מדרש רבה פר' משפטים(

על  'לא תגורו מפני איש', לכאורה צריכים להטיל אימה  נצטוו  ישראל אשר  שופטי 
הציבור כדי להעמיד את האמת והמשפט על מכונם, ובודאי שלא לזלזל בכבוד עצמם 
לא  כלומר  גסות,  פסיעות  לפסוע  שלא  התורה  מצווה  אותם  דוקא  אך  הציבור.  לפני 
ליטול שררה יתירה ולא להתנהג בהתרברבות ובגאוה אלא בענוה. מידה זו של ענוה לא 
זו בלבד שלא תגרע מערכו של הדיין, אלא אדרבה, תגרום לו שיוציא דין אמת לאמיתו 

ויכוין לפסק ההלכה הנכון.
בגמ'  כמבואר  'הענוה',  מכוח  אלא  מקום  בכל  הלל  כבית  הלכה  נפסקה  שלא   ודע 
עירובין )יג, ב(: 'אמר רבי אבא אמר שמואל שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, 
הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה להם 
אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ומפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין 
ועלובין היו ושונין דבריהם ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי 
הקב"ה  עצמו  המגביה  וכל  מגביהו,  הקב"ה  עצמו  המשפיל  שכל  ללמדך  לדבריהם... 
חיים'  אלוהים  'דברי  שמאי  בית  דברי  שגם  פי  על  שאף  מפורש,  לפנינו  הרי  משפילו'. 
ענוה. לדורות כבית הלל, מפני שתלמודם היה מתוך  נפסקה הלכה  המה, מכל מקום 

ותבט עיני להגאון החיד"א, אשר העיר בשם מרן הבית יוסף: מדוע נפסקה הלכה בכל 
מקום כבית הלל, עד שאמרו דברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, וכי בשביל 
פי טעמו  על  ענין  לגופו של  דין  והלא מן הראוי לפסוק בכל  יתהפך הדין,  ענוים  שהיו 
ונימוקו. ותירץ: שעל כרחך צריך לומר, שמפני שהיו ענוים היתה תורתם מבוררת יותר 
'ידרך ענוים במשפט', היינו שיש  )תהלים כה, ט(:  וזה שאמר הכתוב  אליבא דהלכתא. 
ענוים  וכי בשביל שהיו  ואם תאמר  ענוים.  בית הלל מפני שהיו  כדעת  לנקוט במשפט 
יתהפך הדין, הוסיף הכתוב לאמר – 'וילמד ענוים דרכו', כלומר שהקב"ה מלמד לענוים 
את הדרך הנכונה העולה בית-אל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, עכת"ד. והדברים 

נפלאים ומדברים הם בעד עצמם.
 ובזה אמרתי לבאר ביאור נכון בהספדו של הלל ושמואל הקטן, המבואר בסוטה )מח, ב(:

'נתנה עליהן בת קול מן השמים ואמרה יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו 
הי  חסיד  הי  הספידוהו  וכשמת  הזקן.  בהלל  עיניהם  נתנו  לכך,  ראוי  דורו  שאין  אלא 
עניו... נתנו עיניהם בשמואל הקטן, וכשמת הספידוהו הי חסיד הי עניו'. ויש לתמוה, וכי 
זה כל ההספד הראוי להלל, והלא בכבודו של עמוד התורה וההוראה היו עסוקים אשר 
סמכו עליו משמים שבכל מקום הלכה כמותו. זאת ועוד, שהעידו עליו משמים שראוי 
שתשרה עליו שכינה, ובודאי זה ענין מופלג עד מאוד, ואם כן כיצד הספידוהו רק על 
היותו 'עניו'. ברם לדברינו יש לומר, שכוונת הספדן היתה להדגיש שהן אמת שהלל הגיע 
'היסוד'  וכו', מכל מקום  למדרגות נשגבות מאוד עד שנעשה לעמוד התורה וההוראה 

לכל הבנין הנשגב הזה הוא 'הענוה'.
ואכן ענוותנותו המופלגת של הלל לא ידעה גבולות, כמבואר בגמ' שבת )ל, ב(: 'תנו רבנן, 
שהמרו  אדם  בני  בשני  מעשה  כשמאי.  קפדן  יהא  ואל  כהלל  ענוותן  אדם  יהא  לעולם 
זה את זה, אמרו כל שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז. אמר אחד מהם אני 
אקניטנו. אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו, הלך ועבר על פתח ביתו, אמר 
מי כאן הלל )ולשון גנאי הוא לנשיא ישראל – רש"י(. נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו בני מה 
אתה מבקש, אמר לו שאלה יש לי לשאול, אמר לו שאל בני שאל. מפני מה ראשיהן של 
בבליים סגלגלות, אמר לו בני שאלה גדולה שאלתה, מפני שאין להם חיות פקחות...'. 
ושוב חזר כל התהליך הזה שלוש פעמים, בשאלות שונות ומשונות, עד שלבסוף פקעה 
ישראל,  נשיא  אותך  הלל שקורין  הוא  'אתה  לו:  ואמר  עצמו  של... המקניט  סבלנותו 

ידרך ענוים במשפט

גליון מס"

953

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.

סגולת ער"ח
בקיברי צדיקים

זמני הדלקת הנרות

משפטיםפרשת  השבוע:
הדבר אשרהפטרה:

16:55כניסת  השבת:
17:47יציאת  השבת:

18:21רבנו  תם:

אורות עונג שבת
סיוע מן השמים לרפואה

)פה,א(,  קמא  בבא  במסכת  איתא  יט(,  )כא,  ירפא’  ורפא  ייתן  שבתו  ‘רק 
אומרים  ואין  )שם(  התוספות  כתב  לרפאות.  לרופא  רשות  שניתנה  מכאן 
איך יתכן שהקב”ה מכה והאדם הולך ומתרפא, אלא היות שניתנה רשות 
לרפא לרפאות, אין הדבר נראה כסותר את דבר המלך בזה שהאדם הולך 
לרופא. כתב הרבי הריי”צ הווי אומר, כי כל מי שהוא חולה רחמנא ליצלן 
צריך להשתדל לרפא את עצמו. וידוע שנתינת רשות מלמעלה, היא בעצם 

עזר וסיוע להתרפא, וכמו שכתוב ״אני ה׳ רופאך״.

בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות
האדמו”ר הרופא הנודע רבי חיים דוד מפייטרקוב זיע”א, שהיה מוחזק 
לצדיק גדול, היה אומר שצריך לנהוג בחולה כמו שנאמר בתפילה “בורא 
יש  רפואות”  “בורא  תחילה  הנפלאות”.  אדון  תהילות,  נורא  רפואות, 
לרשום לו מרשם. אם אין הדבר מועיל, “נורא תהילות” יש לומר תהילים. 

ואם מצבו מחמיר, “אדון הנפלאות” יש לצפות לנס.

טוב שברופאים
א(,  )פב,  קידושין  במסכת  איתא  יט(,  )כא,  ירפא’  ורפא  ייתן  שבתו  ‘רק 
גאווה,  בעלי  רופאים  יש  יוסף’  ה’עץ  מבאר  לגיהינום.  שברופאים  טוב 
על  רופא.  עוד  עם  להתייעץ  מבקש  החולה  כאשר  והנעלבים  המתנפחים 
רופאים שכאלה נאמר “טוב שברופאים לגיהינום”. רופא המתיימר לחשוב 
שהוא ‘טוב שברופאים’, הטוב והמומחה הגדול ואין בילתו, המיטיב לדעת 

מכולם, דינו לגיהינום.

שבת היא מלזעוק
‘רק שבתו ייתן ורפא ירפא’ )כא, יט(, איתא במסכת שבת )יב, ב(, שבת היא 
שהשבת  היינו  יצחק’  לוי  ה’תורת  מבאר  לבוא.  קרובה  ורפואה  מלזעוק 
ייתן’ היינו  וזהו שרמז הכתוב ‘רק שבתו  זו שמביאה את הרפואה.  היא 

שעל ידי שמירת השבת יזכו ל’ורפא ירפא’ באה הרפואה.

רופא כל בשר
‘רק שבתו ייתן ורפא ירפא’ )כא, יט(, אומר הרבי הריי”צ הנתקל בבעיות 
לו  הקשורות בבריאותו, מחובתו לשאול בעצת הרופא, וה’ יתברך ישלח 
רפואה ויחזקהו ויאמצהו בגשמיות וברוחניות. כך צריך לנהוג על פי התורה, 
“ירפא”  הרפואה,  חכמת  פי  על  “ורפא”  היינו  ירפא’  ‘ורפא  שנאמר  וזהו 
ויתעלה. יתברך  לעשות  ומפליא  כל בשר   הרופא האמיתי הקב”ה הרופא 

"שבת מברכין"
המולד ביום שלישי שעה 15:07 ו-16 חלקים.

 ראש חודש אדר א' בימים שלישי ורביעי הבעל״ט.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

""  מקווה ישראל ה'מקווה ישראל ה'  ""
בגיל ובחדווה אנו מבשרים לציבור 
הרחב על פתיחתו המחודשת של

המקווה טהרה לנשים
בשכונה ה'

רח' סטרומה 41 טלפון: 08-6410401
כולי תפילה ותקווה שבעזה"י נמשיך לדאוג 

לשיפור שירותי הדת בעירנו הק' .
בברכת התורה והטהרה

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית 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.

לוח זמנים שבועי

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
ער"ח כח' שבט

אדר א'
א' דר"ח 
אדר א'

ב' דר"ח 
ד' אדר א'ג' אדר א'ב' אדר א'אדר א'
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9:129:129:129:129:119:119:11סו"ז ק"ש להתניא והגר"א
10:0610:0610:0610:0610:0610:0610:05סו״ז ברכות ק״ש 
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