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בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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בברכת שבת שלום ומבורך
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וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

אלוקי אברהם יצחק ויעקב
ג(,  ו,  )שמות  יעקב'  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  'וארא 
מבאר רבי מאיר מפרמישלן זיע"א מי שאבות אבותיו 
היו צדיקים אסור לו לשבת בטל ולהיות סמוך ובטוח 
האבות  קדושים.  של  בנם  שהוא  אבות  זכות  על  רק 
'נכדים'  שהם  אבות  יחוס  על  סמכו  לא  הקדושים 
מיוחדת  דרך  סלל  כל אחד  צדיקים, אלא  של  ו'נינים' 
לעצמו בעבודת ה' אישית משלו. וזהו שנאמר "אלוקי 
מהם  אחד  שכל  יעקב"  ואלוקי  יצחק  אלוקי  אברהם, 
הכיר את אלוקיו בזכות עצמו ובדרכו שלו. מסופר על 
יהודי  פעם  ששאל  זיע"א  מצאנז  חיים  רבי  האדמו"ר 
הריני  האיש  ענה  אתה',  'מי  ברכה  לקבל  שנכנס  אחד 
נכדו של אדמו"ר פלוני. אמר לו הרבי אני שאלתיך 'מי 

אתה', ולא 'מי סבך'...

ַוְיַדֵבּר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶשׁה ַוֹיּאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה'
)שמות ו, ב(

וידבר אלוהים אל משה: דיבר אתו משפט, על שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה
)רש"י(

וכמה נוראים הם בזה דברי רש"י להלן )שמות ו, ט ד"ה מקצר רוח(, וזה לשונו: 'ורבותינו 
דרשוהו לענין של מעלה, שאמר משה למה הרעותה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על 
דאבדין ולא משתכחין, יש לי להתאונן על מיתת האבות. הרבה פעמים נגליתי אליהם 
באל שדי, ולא אמרו לי מה שמך, ואתה אמרת מה שמו ומה אומר אליהם. וכשביקש 
אברהם לקבור את שרה, לא מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים. וכן ביצחק, ערערו עליו 
על הבארות אשר חפר. וכן ביעקב, ויקן את חלקת השדה לנטות אהלו. ולא הרהרו אחרי 
מדותי, ואתה אמרת למה הרעותה', עכ"ל. ואילולא שהדברים מפורשים בדברי רש"י, 
אי אפשר היה לאומרם, שכן יש כאן תוכחה נוראה למשה רבינו ע"ה רעיא מהימנא. 
זאת ועוד, שיש כאן מסקנה נוקבת, והיא: כשאין לומדים ממעשה אבותינו או רבותינו, 
הרי שאנו משכחים את זכרם – 'חבל על דאבדין ולא משתכחין'. והוא שאמרנו, שאין לך 

פגיעה גדולה בכבודו של הצדיק, יותר ממי שיודע על דרכיו ואינו לומד ממעשיו. 
משרת  בה  התפנתה  אשר  גדולה  לעיר  משל  בדרך  זו,  תוכחה  עומק  לבאר  ושמעתי 
הרבנות, ולאחר חיפושים על פני כל הארץ, מצאו רב נכבד ותלמיד חכם מובהק אשר 
הגיעה  העיר  מטובי  שבעה  של  נכבדה  משלחת  העיר.  כרב  לשמש  מתאים  להם  נראה 
להצעה  סירב  שהרב  אלא  הרבנות.  משרת  את  בפניו  והציעה  הרב,  כב'  של  לביתו 
המכובדת, בטרם יבקר תחילה בעיר כדי להתרשם מחיי הדת שם. נלווה הרב למשלחת 
הנכבדה, והחל בביקורו במרכזי הדת בעיר. תחילה שמו פעמיהם לבית הכנסת הגדול 
והמפואר, השתומם הרב מגודל הפאר וההדר שניכר בכל פינה, ושאל כמה מתפללים יש 
כאן וכמה שיעורי תורה מתקיימים בו, ועוד כהנה שאלות. וכשהבין מהם שבית הכנסת 
נעול על דלת ובריח מלבד שבתות וימים טובים, ועל שיעורי תורה לא שמעו כלל... דחה 
נכשלו מאמצי  כי  לביתו. שמע ראש הקהל  וחזר  בנימוס את הצעת כס הרבנות,  הרב 
שלוחיו, הגיע בעצמו לכב' הרב ואמר לו, האם כבודו ביקר בבית העלמין שלנו. וכי מה 
מיוחד יש בבית העלמין שלכם תמה הרב, ובכן יבוא כבודו לבקר בבית העלמין ואחר כך 
יחליט. וכך היה, שמו פעמיהם לעבר בית העלמין העירוני. ושם נדהם הרב לגלות מצבות 
של צדיקים עמודי התורה וההלכה: 'פה נטמן הנשר הגדול והיד החזקה הרמב"ם... פה 
נטמן מרן רבי יוסף קארו הלא הוא השולחן ערוך'... וכי הצדיקים הללו טמונים כאן, 
והלא יודע אני שמקום מנוחתו של הרמב"ם בעיה"ק טבריה, והשולחן ערוך שוכן כבוד 
בעיה"ק צפת. השיב ראש הקהל, הלא עיניך הרואות בעליל שכאן הוא מקום קבורתם. 
מיד קיבל הרב על עצמו את תפקיד הרבנות, בהפטירו, בעיר שקדושי עליון טמונים בה, 
זכות היא לי לשרת בה. אך לאחר תקופה קצרה גילה הרב את התרמית הגדולה שהציג 
בפניו ראש הקהל, והזעיקו מיד. היאך העזת לשקר בי במצח נחושה, והלא נתברר לי 
בדיוק  זהו  בחכמה,  ענה ראש הקהל  הזו.  בעיר  ביקרו מעולם  לא  והשו"ע  שהרמב"ם 
הענין, וכי כבוד הרב חושב שהרמב"ם והשו"ע נפטרו מן העולם! והלא צדיקים במיתתן 
קרויים חיים, ומי לנו גדול כהרמב"ם והשו"ע אשר אין לך שעה שדבריהם אינם נלמדים 
בעולם. אבל כאן בעיר הזו, אין לומדים לא רמב"ם ולא שו"ע, נמצא שפה נטמן הרמב"ם 

ופה נטמן השו"ע... 
על אודות התוכחה  דברי רש"י  עומק  ללמדנו את  כדי  בה  יש  זו,  דוקא מליצה  ואכן 
על  'חבל  אזי  מאבותיך,  למדת  לא  אם  ע"ה  רבינו  משה  את  הקב"ה  שהוכיח  הנוראה 

דאבדין ולא משתכחין'. והדברים מבהילים ומדברים הם בעד עצמם.
ומכאן התביעה הנוראה של הנביא )ישעיה נז, א(: 'הצדיק אבד ואין איש שם על לב', 
גורם בכך  רוצה לומר כיון שאין איש שם על לב ללמוד מדרכיו של הצדיק, אזי הוא 

שהצדיק 'אבד' – יש כאן אבידה!
וזהו עומק דברי רבותינו בכמה מקומות )מועד קטן כה, א ועוד(: 'כל הבוכה ומתאבל על 
אדם כשר, מוחלין לו על כל עוונותיו', שכן כפילות הלשון 'בוכה' 'ומתאבל' מורה שאין די 

חבל על דאבדין ולא משתכחין

גליון מס"
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שבת שלוםשבת שלום

אורות עונג שבת

זמני הדלקת הנרות

ואראפרשת  השבוע:
כה אמרהפטרה:

16:31כניסת  השבת:
17:23יציאת  השבת:

17:54רבנו  תם:

"שבת מברכין"
המולד ביום שני לפנות בוקר שעה 2:23 ו-15 חלקים.

 ראש חודש שבט ביום שני הבעל״ט.

מידת הענווה
שמקדים  מקומות  יש  רש"י  מפרש  כו(,  )ו,  ומשה'  אהרון  'הוא 
אהרן למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרן. מבאר ה'החוזה 
במדריגתם,  שווים  יהיו  אנשים  ששני  ייתכן  איך  זיע"א  מלובלין' 
את  שמבטלים  מי  מה"  "ונחנו  עצמם  על  אמרו  ומשה  אהרן  אלא 
לעצמם,  מציאות  שום  להם  ואין  הענווה  במידת  לחלוטין  עצמם 

יכולים לומר עליהם שהם שקולים כאחד.

משה - תורה, אהרן - תפילה
'הוא אהרון ומשה' )ו, כו(, מפרש רש"י יש מקומות שמקדים אהרן 
התניא'  'בעל  מבאר  לאהרן.  משה  שמקדים  מקומות  ויש  למשה, 
זיע"א 'משה' עניינו לימוד 'תורה', ו'אהרן' עניינו עבודת 'התפילה', 
את  להקדים  יש  פעמים  תיקנום.  קרבנות  במקום  תפילות  שהרי 
כדי שיוכל אחר  ובמצוות,  יעסוק בתורה  ל'אהרן', שהאדם  'משה' 
ל'משה',  'אהרן'  את  להקדים  יש  ולפעמים  מאהבה,  להתפלל  כך 
ה' בליבו בעת התפילה, כדי שיוכל אחר כך  יעורר אהבת  שהאדם 

לעסוק בתורה ובמצוות כראוי.

כאיש אחד בלב אחד
כז(.  )ו,  ואהרן'  משה  הוא  מצרים,  מלך  פרעה  אל  המדברים  'הם 
אלא  ואהרן",  משה  "הם  נאמר  לא  מדוע  תורה'  ה'עיטורי  מבאר 
שניהם היו כאיש אחד בלב אחד באחדות גמורה ובדעה אחת, ולכן 

נאמר "הוא משה ואהרן", בלשון יחיד.

הציוות לדעת תורה
'אשר אמר ה' להם, הם המדברים אל פרעה' )ו, כו-כז(. מבאר ה'חתם 
למערכות  הדוברים  שהם  והשתדלנים  הציבור  נציגי  זיע"א  סופר' 
השלטון אל פרעה, צריכים להיות אלה "אשר אמר להם ה'" כאלו 
שנשמעים לדבר ה' ומצייתים לדעת תורה, יהודים נאמנים ויראים, 
שמייצגים את הציבור באמת ובתמים, ולא מי שהם עצמם רחוקים 
מדרך התורה והמצוות, ולצערנו הם מייצגים רק את האינטרסים 

שלהם ואת עצמם.

מהפכות בגיל שמונים
בדברם  שנה,  ושמונים  שלוש  בן  ואהרן  שנה,  שמונים  בן  'ומשה 
אל פרעה' )ז, ז(. כתב 'מאוצרנו הישן' לשם מה התורה מודיעה לנו 
את מספר שנותיהם של משה ואהרן, כי הדעה הרווחת היא שרק 
שבעת  ומעידה  התורה  באה  מהפכנים.  להיות  מסוגלים  צעירים 

הצורך גם יהודים בני שמונים ויותר יכולים לחולל מהפכות.

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

לפרטים: הרב אלעזר ביטון שליט״א
נייד: 052-7670510

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
ו' שבטה' שבט ד' שבט  ג' שבט  ב' שבטר"ח שבטער"ח שבט

)2.1.22()3.1.22()4.1.22()5.1.22()6.1.22()7.1.22()8.1.22(

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

5:35 5:35 5:35 5:35 5:35 5:35 5:35
5:41 5:41 5:41 5:41 5:41 5:41 5:41
6:44 6:44 6:44 6:44 6:44 6:44 6:43
8:41 8:41 8:41 8:40 8:40 8:40 8:40
9:12 9:12 9:12 9:11 9:11 9:11 9:10

10:04 10:03 10:03 10:03 10:02 10:02 10:02
11:48 11:47 11:47 11:46 11:46 11:45 11:45
12:18 12:17 12:17 12:16 12:16 12:15 12:15
16:05 16:04 16:04 16:03 16:03 16:02 16:01
16:57 16:56 16:55 16:55 16:54 16:53 16:52
17:10 17:09 17:08 17:07 17:06 17:06 17:05
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אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

'בבכי' על צער הפטירה אלא גם 'האבילות' על חסרון האבידה, והעושה 
כן, אות וסימן הוא שרוצה להשלים את חסרונו על ידי הדביקות בדרכיו 

של הצדיק, וזה הגורם לכפרת עוונותיו, והבן.
ובזה יאירו דברי ראש הישיבה הגר"י צדקה זצ"ל בביאור דברי הגמ' 
ומניחן  'כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן  ב(:  )שבת קה, 
דמעתי  שימה  אתה  ספרתה  נודי  ט(  נו,  )תהלים  שנאמר  גנזיו,  בבית 
בנואדך הלא בספרתך'. ויש להעיר, מה ענין ספירת הדמעות וגניזתם, 
על  הוא  הבכי  שעיקר  כיון  רבינו,  וביאר  ח"ו.  מלפניו  שכחה  יש  וכי 
האבידה, א"כ בזאת יבחן אם היו אלה דמעות שיש בהם תועלת לתיקון 
דמעות  אלה  היו  שחלילה  או  הצדיק,  של  בדרכיו  ודביקות  המעשים 
שאין בהם תועלת, ועל כך הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו כדי לדעת 

בעתיד מה יעלה בגורלן!

 מאמר זה נכתב לרגל יומא דהילולא כט' טבת
של הצדיק המקובל רבי יצחק כדורי זיע"א 

תשובות הלכתיות משולחנו של
 מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א

פרטיות בגינות  לנהוג  כיצד  ללשכתנו  המגיעות  רבות  שאלות   עקב 
או ועדי בתים משותפים וכדו', הננו להביא שוב את תמצית פסיקותיו 
בהרחבה  מכבר  זה  התפרסמו  אשר  שליט"א  דאתרא  המרא  כב'  של 

במדורי ההלכה של עלון 'אורות השבת' .

השדה, א.  גידולי  כל  זריעת  כגון:  התורה,  מן  שנאסרו  המלאכות  כל 
פרטיות  בגינות  אסורות  וזריעה  חרישה  נוי,  ופרחי  אילנות  נטיעת 

בכל צורה שהיא.

וכן נאסרו מדברי סופרים גם 'תולדות' של המלאכות הנ"ל, כגון: ב. 
אסרו   – גידולם  לשיפור  או  הפירות  להבשלת  המועילות  מלאכות 
'זריעה', או מלאכה הבאה להשביח את הקרקע  משום תולדה של 

כדי להכינה לצורך זריעה – אסרו משום תולדה של 'חרישה'.

מלבד הציווי על האדם לשבות ממלאכות אלו, חלה עליו גם החובה ג. 
לשמור בכל כוחו לבל יעשו אחרים )כולל גויים( מלאכות אלו בשדהו.

גם גדולי הרבנים אשר התירו את 'היתר המכירה' בשנת השמיטה, ד. 
פרותיהם  ושיווק  החקלאים  קיים  לצורך  אלא  זאת  התירו  לא 
שיש  עצמם  הם  כתבו  וכדו',  נוי  גינות  לגבי  אך  הצרכנים.  לציבור 

להימנע ככל האפשר מהיתר זה.

על כן המתגורר בבית משותף, הואיל ויש לו חלק בגינה המשותפת, ה. 
לבצע  הדיירים  שאר  או  הבית  מועד  למנוע  כדי  הכל  לעשות  עליו 

עבודות אלו בגינה המשותפת.

בכל ו.  אך  השפעתו,  כל  את  והפעיל  התנגדותו  את  הביע  אשר  דייר 
זאת רוב דיירי הבניין או ועד הבית החליט לבצע מלאכות האסורות 

בגינה משותפת, עליו לנקוט בכל הצעדים הבאים:

להפקיר את חלקו בגינה בפני שלושה אנשים.. 	

ועד הבית את החלק המיועד לעבודות הגינון, . 	 ינכה מתשלום 
או לחילופין יתנה שתשלומיו לוועד הבית הם אך ורק לשאר 

פעולות ועד הבית כגון ניקיון, חשמל, שמירה וכו'.

יקבל ייפוי כוח מועד הבית לבצע הליך של מכירת הקרקע לגוי . 	
חמורה  מעבירה  ולהצילם  האיסור  חומרת  את  לצמצם  )כדי 
יותר(. עם קבלת ייפוי כוח, ייגש ללשכת רב העיר וימלא טופס 
האפשרי  בהקדם  המכירה  את  לבצע  תדאג  והרבנות  מכירה, 

כדת וכדין.

כל העבודות יפסקו לאלתר עד לאישור הרבנות אודות ביצוע . 	
המכירה בפועל.

עיקרם: . 	 הגבלות, אשר  ביצוע המכירה, חלים כמה  גם לאחר 
ביצוע העבודות על ידי גויים בלבד, וכן נטיעת פרחים, מדשאות 

ועצי נוי בלבד אך בשום אופן לא עצי פרי.

האסורות ז.  למלאכות  כמובן  מתייחס  לעיל  האמור  שכל  יצוין 
אשר  השמיטה  בשנת  שהותרו  המלאכות  אך  ומדרבנן,  מהתורה 
עיקרם עבודות המיועדות לשימור והחזקת הנטיעות, כגון השקיה 
וגיזום באופנים מסוימים ושאר עבודות שפורטו בהרחבה במדורים 

הקודמים, מותר לבצעם בשנת השמיטה.

בברכת 'גיבורי כוח עושה דברו'
לשכת רב העיר

המשך הלכות שמיטה

הטיפול בגינות נוי בבתים משותפים

אורות הפרשה
כשנוגע לכלל ישראל

'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב' )ו, ג(, רש"י מפרש שהרי 
האבות  שתקו  באמת  מדוע  להבין  צריך  קיימתי.  ולא  הבטחתי 
ה'ילקוט  מבאר  הבטחתו,  את  לקיים  מהקב"ה  תבע  משה  ורק 
יהודה' כי אצל האבות הבטחת הארץ הייתה נוגעת להם בלבד, 
ובעניין הנוגע לאדם עצמו אין הוא עומד ותובע בתוקף רב כל כך. 
בכלל  וכשמדובר  כולו,  ישראל  לעם  נגע  הדבר  משה  אצל  ואילו 

ישראל, נדרשת לשון אחרת לגמרי.
כיסופים וגעגועים להקב"ה

'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב' )ו, ג(, רש"י מפרש וארא 
רוצה.  אני  חפץ,  אני  כלומר  'אבה',  מלשון  אבות  האבות.  אל 
סופר'  ה'חתם  מבאר  בי.  שרוצים  למי  נראיתי  הקב"ה  אומר 
עליו.  וגעגועים  כיסופים  להם  שיש  למי  מתחבר  הקב"ה  זיע"א 
וכן הרמב"ן מפרש, בשם מדרש אגדה את הפסוק "אהיה אשר 
אני  כך  עמי,  ונמצא  ומשתוקק  חפץ  הווה  שאתה  כשם  אהיה" 

הווה ונמצא עמך.
ההתגלות בנשמות ישראל

יעקב באל שדי, ושמי הוי"ה  ואל  יצחק  'וארא אל אברהם אל 
"וארא"  תיבת  התורה'  ה'אור  מבאר  ג(,  )ו,  להם'  נודעתי  לא 
שההתגלות  ללמדנו  "הווה".  מלשון  גם  אך  "עבר"  מלשון  היא 
בנשמות  אצלינו  עתה  גם  מצויה  היא  האבות,  אצל  שהייתה  זו 
ישראל. בנשמתו של כל אחד ואחד מישראל יש בחינת אברהם 
בדוגמת  זה  הרי  מתגלות,  האלה  וכשהמידות  ויעקב.  יצחק 

ההתגלות האלוקית אל האבות.
ההתגלות לאבות ולמשה רבינו

'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי הוי"ה לא 
הרבי הריי"צ הלוא גם אצל אברהם  ג(, מבאר  )ו,  נודעתי להם' 
וגם  הוי"ה,  בשם  אליו  התגלה  שהקב"ה  פעמים  כמה  מצאנו 
קודם שנימול. אם כן, איך נאמר "ושמי הוי"ה לא נודעתי להם", 
שם  ומדריגת  ומדריגות,  בחינות  כמה  יש  הוי"ה  שבשם  אלא 
שהתגלתה  הוי"ה  שם  כמדריגת  אינה  למשה  שהתגלתה  הוי"ה 
רק  הוי"ה  משם  ההתגלות  הייתה  האבות  שאצל  לאברהם. 
הייתה  רבינו  משה  אצל  ואילו  בלבד,  האור  חיצוניות  מבחינת 
'דעת'  שהיא  האור,  פנימיות  של  עליונה  מבחינה  ההתגלות 
והמשכה פנימית, ודרגה זו לא הייתה אצל האבות כדיוק לשון 

הכתוב "לא נודעתי להם".
העולמות ונשמות ישראל

'אמור לבני ישראל אני ה'' )ו, ו(, אומר האדמו"ר האמצעי זיע"א 
הקב"ה מתגלה למשה בשם ה' ומצווה אותו "אמור לבני ישראל 
אני ה'", ומדוע ה' מצווה דווקא את משה, כי זה עניינו של משה 
רבינו ע"ה, להאיר את גילוי שם הוי"ה, הן בעולמות הן בנשמות 
מצרים,  יציאת  תהיה  הזה  והגילוי  ההמשכה  ידי  על  ישראל. 

היציאה מהמצרים והמגבלות, הן הרוחניים הן הגשמיים.
המנהיג לפי העם

'הן בני ישראל לא שמעו אלי' )ו, יב(, מבאר ה'אהבת יונתן' משה 
היה "ערל שפתיים" מפני ש"בני ישראל לא שמעו אלי". המנהיג 
אינו  ומההתעוררות של העם. אם העם  כוחו מהאמון  יונק את 
שומע לדבר המנהיג ידיו רפות, מרצו ניטל, ופיו ננעל. אילו היו 

בני ישראל שומעים לו, לא היה כבד פה וערל שפתיים.
כבד פה וערל שפתיים

'הן בני ישראל לא שמעו אלי' )ו, יב(, מבאר ה'באר יצחק' משה 
רבנו היה כבד פה, שלא יאמרו הדורות הבאים שהשפעתו על בני 

ישראל הייתה בזכות נאומיו היפים וכושר דיבורו המרשים.
גאון יעקב גאווה יהודית

'אתה תדבר' )ז, ב(, מבאר הרבי "תדבר" מלשון "תכניע", דכתיב 
'ידבר עמים תחתינו' )תהילים מז, ד(, ה' ציווה את משה שילך 
אלא  ממנו,  יפחד  ולא  פרעה  אל  יהודית  בגאווה  יעקב  בגאון 
בטל  שיהיה  פרעה,  של  גאוותו  את  וישפיל  אותו  יכניע  אדרבא 

לרצונו של הקב"ה.
המתקת הדינים

'וידעו מצרים כי אני ה'' )ז, ה(, מבאר ה'תורת חיים' המכות היו 
דינים קשים משם "אלוקים" שהוא דין, והמתקת הדינים הייתה 
ורחמים. נמצא  ידי תפילת משה משם "הוי"ה" שהוא חסד  על 
שמקורן  הגבורות  את  ביטלו  הוי"ה,  בשם  שמקורם  שהחסדים 
בשם אלוקים. דבר זה לא ידעו חרטומי מצרים לעשות, כי הם 
וזהו שאמר  יכלו לבטלם.  לא  בלבד, אך  דינים  להביא  רק  יכלו 

הכתוב "וידעו מצרים כי אני הוי"ה".

והריקותי לכם ברכה עד בלי די
‘לחיים’  לשתיית  עראק  לחלק  נוהג  היה  זיע"א  סאלי'  ה'בבא 
במגבת  אותו  מכסה  בקבוק,  בידו  מחזיק  היה  הוא  רבים.  במקרים 
למאות  עראק  מהבקבוק  מוזג  היה  וכך  ברכה,  בו  שתשרה  כדי 
לכולם.  הספיק  והעראק  לצמצם,  ובלי  בנדיבות  ויותר,   אנשים 

ארגז  והיה  סאלי',  ה'בבא  בבית  מלכה  מלווה  סעודת  לסעוד  ישבו  פעם 
עמדו  והנה  לחמניה.  ולקח  ידיו  נטל  מהסועדים  אחד  כל  לחמניות,  עם 
הלחמניות להסתיים והיו סועדים רבים שטרם נטלו ידיים, לקח ה'בבא 
למגבת  מתחת  אל  יד  הכניס  הארגז,  את  כיסה  מגבת,  הקדוש  סאלי' 
והוציא לחמניות ונתן לסועדים, והוציא עוד אחת ועוד אחת, עד שהספיקו 

הלחמניות לכולם.

מקורביו של ה'בבא סאלי' מספרים גם שכשהיו נוסעים איתו במכונית, 
והיה מורה לנהג לנסוע למרחקים עצומים בלי  נגמר הדלק  אף פעם לא 
חמש  שבצפון,  למירון  מנתיבות  אפילו  נוסע  היה  כך  הרכב.  את  לתדלק 
ושש שעות נסיעה בכבישים המשובשים שהיו באותם ימים, ולאחר מכן 
לשוב בחזרה ממירון לנתיבות, בלי לתדלק את המכונית אפילו פעם אחת.

המקל שפתח את הדלת
לפני כל מאורע חשוב נהג ה'בבא סאלי' לטבול ולקדש את גופו במקווה. 
לילה אחד בתקופת היותו של ה'בבא סאלי' במרוקו קרא ה'בבא סאלי' 
וביקש ממנו ללוותו למקווה, מסוכן היה להסתובב  לאדם שהיה בביתו 
למקווה  כשהגיעו  חשש.  יהודי  ואותו  מרוקו,  בעיירות  הליל  בשעות  אז 
"כנראה  הצלחה.  ללא  אך  המקווה,  דלת  את  לפתוח  יהודי  אותו  ניסה 
"אינך  לפתוח".  מצליח  "איני  לצדיק  אמר  המתאים".  המפתח  זה  אין 
בעצמו  ונגש  הצדיק,  לו  אמר  לטבול"  רוצה  אינך  כי  לפתוח,  מצליח 
שוב"  "נסה  הדלת.  על  איתו  ודפק  מקלו,  את  נטל  המקווה,  דלת  אל 
והדלת  המנעול  לחור  המפתח  את  הכניס  יהודי  אותו  ממלווהו.  בקש 
מסייעין  להיטהר  "הרוצה  סאלי'  ה'בבא  לו  אמר  קושי.  ללא  נפתחה 
הרצון. כח  עם  רק  אפשרי  היה  הנעולה  המקווה  דלת  פתיחת   בידו" 

התרדמה שנפלה על הנוכרי
בתקופת היותו של ה'בבא סאלי' במרוקו היתה פעם שמחה בעירה, אחת 
מן המשפחות המכובדות זכתה לכתוב שני ספרי תורה וחגגה את המאורע. 
בליל שבת הם עשו סעודה של מצווה והזמינו את הבבא סאלי להשתתף 
איתם בשמחה. החשמל בעירה היה מאספקת גנרטור רק עד חצות הליל, 
שהיה מגיע השומר ומכבה את הגנרטור. ה'בבא סאלי' הגיע כחצי שעה 
הם  אולם  הסעודה,  משתתפי  בקרב  שמחה  עוררה  הופעתו  חצות.  לפני 
רצו להזדרז ולסימה לפני שיכבה האור. "אם רצונכם להמשיך בשמחה, 
להם  אמר  הבוקר"  אור  עד  ושירה  תורה  בדברי  ונמשיך  עימי  הישארו 
אמור  שעה  כחצי  "בעוד  הנוכחים  אחד  אליו  פנה  "רבנו"  סאלי'.  ה'בבא 
עד  היה.  וכך  השיב.  יכבה".  לא  האור  כי  אני  "מבטיח  האור".  להכבות 
אור הבוקר המשיכו הסועדים בשירה ובהודיה, ולהפתעתם כבה האור רק 
לפנות בוקר. כששאלו את ה'בבא סאלי' אמר להם: "מה אתם חושבים 

הפלתי תרדמה על השומר הנוכרי".

ברכה בבקבוק המים
הכרה  מחוסרת  והגיעה  דרכים  בתאונת  עלינו  לא  נפצעה  מטבריה  ילדה 
ולא  הכרתה  את  אליה  להשיב  הרופאים  ניסו  רבים  ימים  חולים.  לבית 
שהגיבה  ללא  הילדה  שכבה  בהם  שבועות  כשלושה  לאחר  בידם.  עלתה 
סאלי'  ה'בבא  לבית  ורצוצים  בורים  הוריה  הגיעו  הרפואיים,  לטיפולים 
כשהם מתחננים ובוכים.הם חוששים כי לעולם תישאר ח"ו כמו צמח והם 
וה'בבא  שתבריא.  יברך  סאלי'  ה'בבא  כי  בקשה  של  לשון  בכל  מבקשים 
סאלי' שמע את דברי ההורים ונעצב אל ליבו. ממשרתו ביקש לומר להם 
בתפילתו.  בעבורה  יתפלל  כי  והבטיח  מנחה  לאחר תפילת  עד  ימתינו  כי 
לאחר ששב ה'בבא סאלי' מן התפילה בעוד ההורים הדואגים ממתינים, 
לבית  שישובו  מיד  כי  להם  לומר  וביקש  מים  בקבוק  סאלי'  ה'בבא  נטל 
החולים ימרחו מן המים על מצחה ועל ידיה של בתם. באותו יום טלפנו 
ההורים לביתו של ה'בבא סאלי' מביתם בטבריה בקול נרגש ביקשו לבשר 
על נס ופלא כי עשו כדברו ובתם שבה להכרה. הרופאים מעריכים כי תוך 

כמה שבועות תשוב הילדה לביתה בריאה ושלימה, הם אמרו.

כמו כן הרינו מודיעים כי אין לסמוך
על שילוט "כשר" אלא יש לדרוש
"תעודת כשרות" מקורית בתוקף

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

תושבי באר-שבע היקרים הרינו מודיעים כי
פג תוקפם של תעודות הכשרות

ביום ו' כז' טבת תשפ"ב )31.12.21(
ובימים אלו חודשו תעודות הכשרות

ולכן יש לדרוש
תעודת כשרות מקורית בתוקף

עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה

לאור תלונות מתושבי העיר על הטעיה בכשרות
הרינו מבהירים בזאת: כל עסק אשר יש לו כשרות רגילה בלבד 

ומפרסם שיש לו מוצרים בד"ץ כגון: בשר, ירק גוש קטיף וכו'

אין אנו אחראים לכשרות המהדרין במקום 
תעודת ההכשר הינה על כשרות רגילה בלבד

בכשרות מהדרין יש לבדוק את
תעודת הכשרות בד"ץ למהדרין

להסיר מכשול

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.

ד' שבט
 הילולה דצדיקייא

ה'בבא סאלי' זיע"א
רבנו ישראל אבוחצירא זצוקללה"ה

בס"דבס"ד



אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

'בבכי' על צער הפטירה אלא גם 'האבילות' על חסרון האבידה, והעושה 
כן, אות וסימן הוא שרוצה להשלים את חסרונו על ידי הדביקות בדרכיו 

של הצדיק, וזה הגורם לכפרת עוונותיו, והבן.
ובזה יאירו דברי ראש הישיבה הגר"י צדקה זצ"ל בביאור דברי הגמ' 
ומניחן  'כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן  ב(:  )שבת קה, 
דמעתי  שימה  אתה  ספרתה  נודי  ט(  נו,  )תהלים  שנאמר  גנזיו,  בבית 
בנואדך הלא בספרתך'. ויש להעיר, מה ענין ספירת הדמעות וגניזתם, 
על  הוא  הבכי  שעיקר  כיון  רבינו,  וביאר  ח"ו.  מלפניו  שכחה  יש  וכי 
האבידה, א"כ בזאת יבחן אם היו אלה דמעות שיש בהם תועלת לתיקון 
דמעות  אלה  היו  שחלילה  או  הצדיק,  של  בדרכיו  ודביקות  המעשים 
שאין בהם תועלת, ועל כך הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו כדי לדעת 

בעתיד מה יעלה בגורלן!

 מאמר זה נכתב לרגל יומא דהילולא כט' טבת
של הצדיק המקובל רבי יצחק כדורי זיע"א 

תשובות הלכתיות משולחנו של
 מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א

פרטיות בגינות  לנהוג  כיצד  ללשכתנו  המגיעות  רבות  שאלות   עקב 
או ועדי בתים משותפים וכדו', הננו להביא שוב את תמצית פסיקותיו 
בהרחבה  מכבר  זה  התפרסמו  אשר  שליט"א  דאתרא  המרא  כב'  של 

במדורי ההלכה של עלון 'אורות השבת' .

השדה, א.  גידולי  כל  זריעת  כגון:  התורה,  מן  שנאסרו  המלאכות  כל 
פרטיות  בגינות  אסורות  וזריעה  חרישה  נוי,  ופרחי  אילנות  נטיעת 

בכל צורה שהיא.

וכן נאסרו מדברי סופרים גם 'תולדות' של המלאכות הנ"ל, כגון: ב. 
אסרו   – גידולם  לשיפור  או  הפירות  להבשלת  המועילות  מלאכות 
'זריעה', או מלאכה הבאה להשביח את הקרקע  משום תולדה של 

כדי להכינה לצורך זריעה – אסרו משום תולדה של 'חרישה'.

מלבד הציווי על האדם לשבות ממלאכות אלו, חלה עליו גם החובה ג. 
לשמור בכל כוחו לבל יעשו אחרים )כולל גויים( מלאכות אלו בשדהו.

גם גדולי הרבנים אשר התירו את 'היתר המכירה' בשנת השמיטה, ד. 
פרותיהם  ושיווק  החקלאים  קיים  לצורך  אלא  זאת  התירו  לא 
שיש  עצמם  הם  כתבו  וכדו',  נוי  גינות  לגבי  אך  הצרכנים.  לציבור 

להימנע ככל האפשר מהיתר זה.

על כן המתגורר בבית משותף, הואיל ויש לו חלק בגינה המשותפת, ה. 
לבצע  הדיירים  שאר  או  הבית  מועד  למנוע  כדי  הכל  לעשות  עליו 

עבודות אלו בגינה המשותפת.

בכל ו.  אך  השפעתו,  כל  את  והפעיל  התנגדותו  את  הביע  אשר  דייר 
זאת רוב דיירי הבניין או ועד הבית החליט לבצע מלאכות האסורות 

בגינה משותפת, עליו לנקוט בכל הצעדים הבאים:

להפקיר את חלקו בגינה בפני שלושה אנשים.. 	

ועד הבית את החלק המיועד לעבודות הגינון, . 	 ינכה מתשלום 
או לחילופין יתנה שתשלומיו לוועד הבית הם אך ורק לשאר 

פעולות ועד הבית כגון ניקיון, חשמל, שמירה וכו'.

יקבל ייפוי כוח מועד הבית לבצע הליך של מכירת הקרקע לגוי . 	
חמורה  מעבירה  ולהצילם  האיסור  חומרת  את  לצמצם  )כדי 
יותר(. עם קבלת ייפוי כוח, ייגש ללשכת רב העיר וימלא טופס 
האפשרי  בהקדם  המכירה  את  לבצע  תדאג  והרבנות  מכירה, 

כדת וכדין.

כל העבודות יפסקו לאלתר עד לאישור הרבנות אודות ביצוע . 	
המכירה בפועל.

עיקרם: . 	 הגבלות, אשר  ביצוע המכירה, חלים כמה  גם לאחר 
ביצוע העבודות על ידי גויים בלבד, וכן נטיעת פרחים, מדשאות 

ועצי נוי בלבד אך בשום אופן לא עצי פרי.

האסורות ז.  למלאכות  כמובן  מתייחס  לעיל  האמור  שכל  יצוין 
אשר  השמיטה  בשנת  שהותרו  המלאכות  אך  ומדרבנן,  מהתורה 
עיקרם עבודות המיועדות לשימור והחזקת הנטיעות, כגון השקיה 
וגיזום באופנים מסוימים ושאר עבודות שפורטו בהרחבה במדורים 

הקודמים, מותר לבצעם בשנת השמיטה.

בברכת 'גיבורי כוח עושה דברו'
לשכת רב העיר

המשך הלכות שמיטה

הטיפול בגינות נוי בבתים משותפים

אורות הפרשה
כשנוגע לכלל ישראל

'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב' )ו, ג(, רש"י מפרש שהרי 
האבות  שתקו  באמת  מדוע  להבין  צריך  קיימתי.  ולא  הבטחתי 
ה'ילקוט  מבאר  הבטחתו,  את  לקיים  מהקב"ה  תבע  משה  ורק 
יהודה' כי אצל האבות הבטחת הארץ הייתה נוגעת להם בלבד, 
ובעניין הנוגע לאדם עצמו אין הוא עומד ותובע בתוקף רב כל כך. 
בכלל  וכשמדובר  כולו,  ישראל  לעם  נגע  הדבר  משה  אצל  ואילו 

ישראל, נדרשת לשון אחרת לגמרי.
כיסופים וגעגועים להקב"ה

'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב' )ו, ג(, רש"י מפרש וארא 
רוצה.  אני  חפץ,  אני  כלומר  'אבה',  מלשון  אבות  האבות.  אל 
סופר'  ה'חתם  מבאר  בי.  שרוצים  למי  נראיתי  הקב"ה  אומר 
עליו.  וגעגועים  כיסופים  להם  שיש  למי  מתחבר  הקב"ה  זיע"א 
וכן הרמב"ן מפרש, בשם מדרש אגדה את הפסוק "אהיה אשר 
אני  כך  עמי,  ונמצא  ומשתוקק  חפץ  הווה  שאתה  כשם  אהיה" 

הווה ונמצא עמך.
ההתגלות בנשמות ישראל

יעקב באל שדי, ושמי הוי"ה  ואל  יצחק  'וארא אל אברהם אל 
"וארא"  תיבת  התורה'  ה'אור  מבאר  ג(,  )ו,  להם'  נודעתי  לא 
שההתגלות  ללמדנו  "הווה".  מלשון  גם  אך  "עבר"  מלשון  היא 
בנשמות  אצלינו  עתה  גם  מצויה  היא  האבות,  אצל  שהייתה  זו 
ישראל. בנשמתו של כל אחד ואחד מישראל יש בחינת אברהם 
בדוגמת  זה  הרי  מתגלות,  האלה  וכשהמידות  ויעקב.  יצחק 

ההתגלות האלוקית אל האבות.
ההתגלות לאבות ולמשה רבינו

'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי הוי"ה לא 
הרבי הריי"צ הלוא גם אצל אברהם  ג(, מבאר  )ו,  נודעתי להם' 
וגם  הוי"ה,  בשם  אליו  התגלה  שהקב"ה  פעמים  כמה  מצאנו 
קודם שנימול. אם כן, איך נאמר "ושמי הוי"ה לא נודעתי להם", 
שם  ומדריגת  ומדריגות,  בחינות  כמה  יש  הוי"ה  שבשם  אלא 
שהתגלתה  הוי"ה  שם  כמדריגת  אינה  למשה  שהתגלתה  הוי"ה 
רק  הוי"ה  משם  ההתגלות  הייתה  האבות  שאצל  לאברהם. 
הייתה  רבינו  משה  אצל  ואילו  בלבד,  האור  חיצוניות  מבחינת 
'דעת'  שהיא  האור,  פנימיות  של  עליונה  מבחינה  ההתגלות 
והמשכה פנימית, ודרגה זו לא הייתה אצל האבות כדיוק לשון 

הכתוב "לא נודעתי להם".
העולמות ונשמות ישראל

'אמור לבני ישראל אני ה'' )ו, ו(, אומר האדמו"ר האמצעי זיע"א 
הקב"ה מתגלה למשה בשם ה' ומצווה אותו "אמור לבני ישראל 
אני ה'", ומדוע ה' מצווה דווקא את משה, כי זה עניינו של משה 
רבינו ע"ה, להאיר את גילוי שם הוי"ה, הן בעולמות הן בנשמות 
מצרים,  יציאת  תהיה  הזה  והגילוי  ההמשכה  ידי  על  ישראל. 

היציאה מהמצרים והמגבלות, הן הרוחניים הן הגשמיים.
המנהיג לפי העם

'הן בני ישראל לא שמעו אלי' )ו, יב(, מבאר ה'אהבת יונתן' משה 
היה "ערל שפתיים" מפני ש"בני ישראל לא שמעו אלי". המנהיג 
אינו  ומההתעוררות של העם. אם העם  כוחו מהאמון  יונק את 
שומע לדבר המנהיג ידיו רפות, מרצו ניטל, ופיו ננעל. אילו היו 

בני ישראל שומעים לו, לא היה כבד פה וערל שפתיים.
כבד פה וערל שפתיים

'הן בני ישראל לא שמעו אלי' )ו, יב(, מבאר ה'באר יצחק' משה 
רבנו היה כבד פה, שלא יאמרו הדורות הבאים שהשפעתו על בני 

ישראל הייתה בזכות נאומיו היפים וכושר דיבורו המרשים.
גאון יעקב גאווה יהודית

'אתה תדבר' )ז, ב(, מבאר הרבי "תדבר" מלשון "תכניע", דכתיב 
'ידבר עמים תחתינו' )תהילים מז, ד(, ה' ציווה את משה שילך 
אלא  ממנו,  יפחד  ולא  פרעה  אל  יהודית  בגאווה  יעקב  בגאון 
בטל  שיהיה  פרעה,  של  גאוותו  את  וישפיל  אותו  יכניע  אדרבא 

לרצונו של הקב"ה.
המתקת הדינים

'וידעו מצרים כי אני ה'' )ז, ה(, מבאר ה'תורת חיים' המכות היו 
דינים קשים משם "אלוקים" שהוא דין, והמתקת הדינים הייתה 
ורחמים. נמצא  ידי תפילת משה משם "הוי"ה" שהוא חסד  על 
שמקורן  הגבורות  את  ביטלו  הוי"ה,  בשם  שמקורם  שהחסדים 
בשם אלוקים. דבר זה לא ידעו חרטומי מצרים לעשות, כי הם 
וזהו שאמר  יכלו לבטלם.  לא  בלבד, אך  דינים  להביא  רק  יכלו 

הכתוב "וידעו מצרים כי אני הוי"ה".

והריקותי לכם ברכה עד בלי די
‘לחיים’  לשתיית  עראק  לחלק  נוהג  היה  זיע"א  סאלי'  ה'בבא 
במגבת  אותו  מכסה  בקבוק,  בידו  מחזיק  היה  הוא  רבים.  במקרים 
למאות  עראק  מהבקבוק  מוזג  היה  וכך  ברכה,  בו  שתשרה  כדי 
לכולם.  הספיק  והעראק  לצמצם,  ובלי  בנדיבות  ויותר,   אנשים 

ארגז  והיה  סאלי',  ה'בבא  בבית  מלכה  מלווה  סעודת  לסעוד  ישבו  פעם 
עמדו  והנה  לחמניה.  ולקח  ידיו  נטל  מהסועדים  אחד  כל  לחמניות,  עם 
הלחמניות להסתיים והיו סועדים רבים שטרם נטלו ידיים, לקח ה'בבא 
למגבת  מתחת  אל  יד  הכניס  הארגז,  את  כיסה  מגבת,  הקדוש  סאלי' 
והוציא לחמניות ונתן לסועדים, והוציא עוד אחת ועוד אחת, עד שהספיקו 

הלחמניות לכולם.

מקורביו של ה'בבא סאלי' מספרים גם שכשהיו נוסעים איתו במכונית, 
והיה מורה לנהג לנסוע למרחקים עצומים בלי  נגמר הדלק  אף פעם לא 
חמש  שבצפון,  למירון  מנתיבות  אפילו  נוסע  היה  כך  הרכב.  את  לתדלק 
ושש שעות נסיעה בכבישים המשובשים שהיו באותם ימים, ולאחר מכן 
לשוב בחזרה ממירון לנתיבות, בלי לתדלק את המכונית אפילו פעם אחת.

המקל שפתח את הדלת
לפני כל מאורע חשוב נהג ה'בבא סאלי' לטבול ולקדש את גופו במקווה. 
לילה אחד בתקופת היותו של ה'בבא סאלי' במרוקו קרא ה'בבא סאלי' 
וביקש ממנו ללוותו למקווה, מסוכן היה להסתובב  לאדם שהיה בביתו 
למקווה  כשהגיעו  חשש.  יהודי  ואותו  מרוקו,  בעיירות  הליל  בשעות  אז 
"כנראה  הצלחה.  ללא  אך  המקווה,  דלת  את  לפתוח  יהודי  אותו  ניסה 
"אינך  לפתוח".  מצליח  "איני  לצדיק  אמר  המתאים".  המפתח  זה  אין 
בעצמו  ונגש  הצדיק,  לו  אמר  לטבול"  רוצה  אינך  כי  לפתוח,  מצליח 
שוב"  "נסה  הדלת.  על  איתו  ודפק  מקלו,  את  נטל  המקווה,  דלת  אל 
והדלת  המנעול  לחור  המפתח  את  הכניס  יהודי  אותו  ממלווהו.  בקש 
מסייעין  להיטהר  "הרוצה  סאלי'  ה'בבא  לו  אמר  קושי.  ללא  נפתחה 
הרצון. כח  עם  רק  אפשרי  היה  הנעולה  המקווה  דלת  פתיחת   בידו" 

התרדמה שנפלה על הנוכרי
בתקופת היותו של ה'בבא סאלי' במרוקו היתה פעם שמחה בעירה, אחת 
מן המשפחות המכובדות זכתה לכתוב שני ספרי תורה וחגגה את המאורע. 
בליל שבת הם עשו סעודה של מצווה והזמינו את הבבא סאלי להשתתף 
איתם בשמחה. החשמל בעירה היה מאספקת גנרטור רק עד חצות הליל, 
שהיה מגיע השומר ומכבה את הגנרטור. ה'בבא סאלי' הגיע כחצי שעה 
הם  אולם  הסעודה,  משתתפי  בקרב  שמחה  עוררה  הופעתו  חצות.  לפני 
רצו להזדרז ולסימה לפני שיכבה האור. "אם רצונכם להמשיך בשמחה, 
להם  אמר  הבוקר"  אור  עד  ושירה  תורה  בדברי  ונמשיך  עימי  הישארו 
אמור  שעה  כחצי  "בעוד  הנוכחים  אחד  אליו  פנה  "רבנו"  סאלי'.  ה'בבא 
עד  היה.  וכך  השיב.  יכבה".  לא  האור  כי  אני  "מבטיח  האור".  להכבות 
אור הבוקר המשיכו הסועדים בשירה ובהודיה, ולהפתעתם כבה האור רק 
לפנות בוקר. כששאלו את ה'בבא סאלי' אמר להם: "מה אתם חושבים 

הפלתי תרדמה על השומר הנוכרי".

ברכה בבקבוק המים
הכרה  מחוסרת  והגיעה  דרכים  בתאונת  עלינו  לא  נפצעה  מטבריה  ילדה 
ולא  הכרתה  את  אליה  להשיב  הרופאים  ניסו  רבים  ימים  חולים.  לבית 
שהגיבה  ללא  הילדה  שכבה  בהם  שבועות  כשלושה  לאחר  בידם.  עלתה 
סאלי'  ה'בבא  לבית  ורצוצים  בורים  הוריה  הגיעו  הרפואיים,  לטיפולים 
כשהם מתחננים ובוכים.הם חוששים כי לעולם תישאר ח"ו כמו צמח והם 
וה'בבא  שתבריא.  יברך  סאלי'  ה'בבא  כי  בקשה  של  לשון  בכל  מבקשים 
סאלי' שמע את דברי ההורים ונעצב אל ליבו. ממשרתו ביקש לומר להם 
בתפילתו.  בעבורה  יתפלל  כי  והבטיח  מנחה  לאחר תפילת  עד  ימתינו  כי 
לאחר ששב ה'בבא סאלי' מן התפילה בעוד ההורים הדואגים ממתינים, 
לבית  שישובו  מיד  כי  להם  לומר  וביקש  מים  בקבוק  סאלי'  ה'בבא  נטל 
החולים ימרחו מן המים על מצחה ועל ידיה של בתם. באותו יום טלפנו 
ההורים לביתו של ה'בבא סאלי' מביתם בטבריה בקול נרגש ביקשו לבשר 
על נס ופלא כי עשו כדברו ובתם שבה להכרה. הרופאים מעריכים כי תוך 

כמה שבועות תשוב הילדה לביתה בריאה ושלימה, הם אמרו.

כמו כן הרינו מודיעים כי אין לסמוך
על שילוט "כשר" אלא יש לדרוש
"תעודת כשרות" מקורית בתוקף

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

תושבי באר-שבע היקרים הרינו מודיעים כי
פג תוקפם של תעודות הכשרות

ביום ו' כז' טבת תשפ"ב )31.12.21(
ובימים אלו חודשו תעודות הכשרות

ולכן יש לדרוש
תעודת כשרות מקורית בתוקף

עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה

לאור תלונות מתושבי העיר על הטעיה בכשרות
הרינו מבהירים בזאת: כל עסק אשר יש לו כשרות רגילה בלבד 

ומפרסם שיש לו מוצרים בד"ץ כגון: בשר, ירק גוש קטיף וכו'

אין אנו אחראים לכשרות המהדרין במקום 
תעודת ההכשר הינה על כשרות רגילה בלבד

בכשרות מהדרין יש לבדוק את
תעודת הכשרות בד"ץ למהדרין

להסיר מכשול

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.

ד' שבט
 הילולה דצדיקייא

ה'בבא סאלי' זיע"א
רבנו ישראל אבוחצירא זצוקללה"ה

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

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
וארא

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

אלוקי אברהם יצחק ויעקב
ג(,  ו,  )שמות  יעקב'  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  'וארא 
מבאר רבי מאיר מפרמישלן זיע"א מי שאבות אבותיו 
היו צדיקים אסור לו לשבת בטל ולהיות סמוך ובטוח 
האבות  קדושים.  של  בנם  שהוא  אבות  זכות  על  רק 
'נכדים'  שהם  אבות  יחוס  על  סמכו  לא  הקדושים 
מיוחדת  דרך  סלל  כל אחד  צדיקים, אלא  של  ו'נינים' 
לעצמו בעבודת ה' אישית משלו. וזהו שנאמר "אלוקי 
מהם  אחד  שכל  יעקב"  ואלוקי  יצחק  אלוקי  אברהם, 
הכיר את אלוקיו בזכות עצמו ובדרכו שלו. מסופר על 
יהודי  פעם  ששאל  זיע"א  מצאנז  חיים  רבי  האדמו"ר 
הריני  האיש  ענה  אתה',  'מי  ברכה  לקבל  שנכנס  אחד 
נכדו של אדמו"ר פלוני. אמר לו הרבי אני שאלתיך 'מי 

אתה', ולא 'מי סבך'...

ַוְיַדֵבּר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶשׁה ַוֹיּאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה'
)שמות ו, ב(

וידבר אלוהים אל משה: דיבר אתו משפט, על שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה
)רש"י(

וכמה נוראים הם בזה דברי רש"י להלן )שמות ו, ט ד"ה מקצר רוח(, וזה לשונו: 'ורבותינו 
דרשוהו לענין של מעלה, שאמר משה למה הרעותה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על 
דאבדין ולא משתכחין, יש לי להתאונן על מיתת האבות. הרבה פעמים נגליתי אליהם 
באל שדי, ולא אמרו לי מה שמך, ואתה אמרת מה שמו ומה אומר אליהם. וכשביקש 
אברהם לקבור את שרה, לא מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים. וכן ביצחק, ערערו עליו 
על הבארות אשר חפר. וכן ביעקב, ויקן את חלקת השדה לנטות אהלו. ולא הרהרו אחרי 
מדותי, ואתה אמרת למה הרעותה', עכ"ל. ואילולא שהדברים מפורשים בדברי רש"י, 
אי אפשר היה לאומרם, שכן יש כאן תוכחה נוראה למשה רבינו ע"ה רעיא מהימנא. 
זאת ועוד, שיש כאן מסקנה נוקבת, והיא: כשאין לומדים ממעשה אבותינו או רבותינו, 
הרי שאנו משכחים את זכרם – 'חבל על דאבדין ולא משתכחין'. והוא שאמרנו, שאין לך 

פגיעה גדולה בכבודו של הצדיק, יותר ממי שיודע על דרכיו ואינו לומד ממעשיו. 
משרת  בה  התפנתה  אשר  גדולה  לעיר  משל  בדרך  זו,  תוכחה  עומק  לבאר  ושמעתי 
הרבנות, ולאחר חיפושים על פני כל הארץ, מצאו רב נכבד ותלמיד חכם מובהק אשר 
הגיעה  העיר  מטובי  שבעה  של  נכבדה  משלחת  העיר.  כרב  לשמש  מתאים  להם  נראה 
להצעה  סירב  שהרב  אלא  הרבנות.  משרת  את  בפניו  והציעה  הרב,  כב'  של  לביתו 
המכובדת, בטרם יבקר תחילה בעיר כדי להתרשם מחיי הדת שם. נלווה הרב למשלחת 
הנכבדה, והחל בביקורו במרכזי הדת בעיר. תחילה שמו פעמיהם לבית הכנסת הגדול 
והמפואר, השתומם הרב מגודל הפאר וההדר שניכר בכל פינה, ושאל כמה מתפללים יש 
כאן וכמה שיעורי תורה מתקיימים בו, ועוד כהנה שאלות. וכשהבין מהם שבית הכנסת 
נעול על דלת ובריח מלבד שבתות וימים טובים, ועל שיעורי תורה לא שמעו כלל... דחה 
נכשלו מאמצי  כי  לביתו. שמע ראש הקהל  וחזר  בנימוס את הצעת כס הרבנות,  הרב 
שלוחיו, הגיע בעצמו לכב' הרב ואמר לו, האם כבודו ביקר בבית העלמין שלנו. וכי מה 
מיוחד יש בבית העלמין שלכם תמה הרב, ובכן יבוא כבודו לבקר בבית העלמין ואחר כך 
יחליט. וכך היה, שמו פעמיהם לעבר בית העלמין העירוני. ושם נדהם הרב לגלות מצבות 
של צדיקים עמודי התורה וההלכה: 'פה נטמן הנשר הגדול והיד החזקה הרמב"ם... פה 
נטמן מרן רבי יוסף קארו הלא הוא השולחן ערוך'... וכי הצדיקים הללו טמונים כאן, 
והלא יודע אני שמקום מנוחתו של הרמב"ם בעיה"ק טבריה, והשולחן ערוך שוכן כבוד 
בעיה"ק צפת. השיב ראש הקהל, הלא עיניך הרואות בעליל שכאן הוא מקום קבורתם. 
מיד קיבל הרב על עצמו את תפקיד הרבנות, בהפטירו, בעיר שקדושי עליון טמונים בה, 
זכות היא לי לשרת בה. אך לאחר תקופה קצרה גילה הרב את התרמית הגדולה שהציג 
בפניו ראש הקהל, והזעיקו מיד. היאך העזת לשקר בי במצח נחושה, והלא נתברר לי 
בדיוק  זהו  בחכמה,  ענה ראש הקהל  הזו.  בעיר  ביקרו מעולם  לא  והשו"ע  שהרמב"ם 
הענין, וכי כבוד הרב חושב שהרמב"ם והשו"ע נפטרו מן העולם! והלא צדיקים במיתתן 
קרויים חיים, ומי לנו גדול כהרמב"ם והשו"ע אשר אין לך שעה שדבריהם אינם נלמדים 
בעולם. אבל כאן בעיר הזו, אין לומדים לא רמב"ם ולא שו"ע, נמצא שפה נטמן הרמב"ם 

ופה נטמן השו"ע... 
על אודות התוכחה  דברי רש"י  עומק  ללמדנו את  כדי  בה  יש  זו,  דוקא מליצה  ואכן 
על  'חבל  אזי  מאבותיך,  למדת  לא  אם  ע"ה  רבינו  משה  את  הקב"ה  שהוכיח  הנוראה 

דאבדין ולא משתכחין'. והדברים מבהילים ומדברים הם בעד עצמם.
ומכאן התביעה הנוראה של הנביא )ישעיה נז, א(: 'הצדיק אבד ואין איש שם על לב', 
גורם בכך  רוצה לומר כיון שאין איש שם על לב ללמוד מדרכיו של הצדיק, אזי הוא 

שהצדיק 'אבד' – יש כאן אבידה!
וזהו עומק דברי רבותינו בכמה מקומות )מועד קטן כה, א ועוד(: 'כל הבוכה ומתאבל על 
אדם כשר, מוחלין לו על כל עוונותיו', שכן כפילות הלשון 'בוכה' 'ומתאבל' מורה שאין די 

חבל על דאבדין ולא משתכחין

גליון מס"
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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.

בבא סאלי 
והחייל המשותק

שבת שלוםשבת שלום

אורות עונג שבת

זמני הדלקת הנרות

ואראפרשת  השבוע:
כה אמרהפטרה:

16:31כניסת  השבת:
17:23יציאת  השבת:

17:54רבנו  תם:

"שבת מברכין"
המולד ביום שני לפנות בוקר שעה 2:23 ו-15 חלקים.

 ראש חודש שבט ביום שני הבעל״ט.

מידת הענווה
שמקדים  מקומות  יש  רש"י  מפרש  כו(,  )ו,  ומשה'  אהרון  'הוא 
אהרן למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרן. מבאר ה'החוזה 
במדריגתם,  שווים  יהיו  אנשים  ששני  ייתכן  איך  זיע"א  מלובלין' 
את  שמבטלים  מי  מה"  "ונחנו  עצמם  על  אמרו  ומשה  אהרן  אלא 
לעצמם,  מציאות  שום  להם  ואין  הענווה  במידת  לחלוטין  עצמם 

יכולים לומר עליהם שהם שקולים כאחד.

משה - תורה, אהרן - תפילה
'הוא אהרון ומשה' )ו, כו(, מפרש רש"י יש מקומות שמקדים אהרן 
התניא'  'בעל  מבאר  לאהרן.  משה  שמקדים  מקומות  ויש  למשה, 
זיע"א 'משה' עניינו לימוד 'תורה', ו'אהרן' עניינו עבודת 'התפילה', 
את  להקדים  יש  פעמים  תיקנום.  קרבנות  במקום  תפילות  שהרי 
כדי שיוכל אחר  ובמצוות,  יעסוק בתורה  ל'אהרן', שהאדם  'משה' 
ל'משה',  'אהרן'  את  להקדים  יש  ולפעמים  מאהבה,  להתפלל  כך 
ה' בליבו בעת התפילה, כדי שיוכל אחר כך  יעורר אהבת  שהאדם 

לעסוק בתורה ובמצוות כראוי.

כאיש אחד בלב אחד
כז(.  )ו,  ואהרן'  משה  הוא  מצרים,  מלך  פרעה  אל  המדברים  'הם 
אלא  ואהרן",  משה  "הם  נאמר  לא  מדוע  תורה'  ה'עיטורי  מבאר 
שניהם היו כאיש אחד בלב אחד באחדות גמורה ובדעה אחת, ולכן 

נאמר "הוא משה ואהרן", בלשון יחיד.

הציוות לדעת תורה
'אשר אמר ה' להם, הם המדברים אל פרעה' )ו, כו-כז(. מבאר ה'חתם 
למערכות  הדוברים  שהם  והשתדלנים  הציבור  נציגי  זיע"א  סופר' 
השלטון אל פרעה, צריכים להיות אלה "אשר אמר להם ה'" כאלו 
שנשמעים לדבר ה' ומצייתים לדעת תורה, יהודים נאמנים ויראים, 
שמייצגים את הציבור באמת ובתמים, ולא מי שהם עצמם רחוקים 
מדרך התורה והמצוות, ולצערנו הם מייצגים רק את האינטרסים 

שלהם ואת עצמם.

מהפכות בגיל שמונים
בדברם  שנה,  ושמונים  שלוש  בן  ואהרן  שנה,  שמונים  בן  'ומשה 
אל פרעה' )ז, ז(. כתב 'מאוצרנו הישן' לשם מה התורה מודיעה לנו 
את מספר שנותיהם של משה ואהרן, כי הדעה הרווחת היא שרק 
שבעת  ומעידה  התורה  באה  מהפכנים.  להיות  מסוגלים  צעירים 

הצורך גם יהודים בני שמונים ויותר יכולים לחולל מהפכות.

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

לפרטים: הרב אלעזר ביטון שליט״א
נייד: 052-7670510

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
ו' שבטה' שבט ד' שבט  ג' שבט  ב' שבטר"ח שבטער"ח שבט

)2.1.22()3.1.22()4.1.22()5.1.22()6.1.22()7.1.22()8.1.22(

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

5:35 5:35 5:35 5:35 5:35 5:35 5:35
5:41 5:41 5:41 5:41 5:41 5:41 5:41
6:44 6:44 6:44 6:44 6:44 6:44 6:43
8:41 8:41 8:41 8:40 8:40 8:40 8:40
9:12 9:12 9:12 9:11 9:11 9:11 9:10

10:04 10:03 10:03 10:03 10:02 10:02 10:02
11:48 11:47 11:47 11:46 11:46 11:45 11:45
12:18 12:17 12:17 12:16 12:16 12:15 12:15
16:05 16:04 16:04 16:03 16:03 16:02 16:01
16:57 16:56 16:55 16:55 16:54 16:53 16:52
17:10 17:09 17:08 17:07 17:06 17:06 17:05
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. ה ז גני ן  ן טעו העלו * תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח


