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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
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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

אורות עונג שבת

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

פרשת השבוע
כי תשא

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

ואת עלית על כולנהחג לה' מחר בגאולה
'חג לה' מחר' כתב האריז״ל בזמן הגאולה יהפוך יום 
לה'  אהרן״חג  דברי  יתקיימו  ואז  לחג,  העגל  עשיית 
כי  לבוא.  לעתיד  זמן״  ״לאחר  היינו  ש״מחר״  מחר״ 
הזדונות  כל  השלימה  התשובה  ידי  על  הגאולה  בבוא 
יתהפכו לזכויות. מבאר הרבי כדאיתא במסכת נדרים 
אלא  להם  ניתן  לא  ישראל  חטאו  לא  אלמלא  ב(  )כב, 
רש״י  ופירש  בלבד.  יהושע  וספר  תורה  חומשי  חמשה 
להטריחן  חכמה  רוב  להם  נוסף  וחטאו  שבעטו  לפי 
יותר. כלומר שעל ידי חטא העגל ניתווסף בבני ישראל 
צדיקים  אין  עומדין  תשובה  שבעלי  שבמקום  המעלה 
הקב״ה  אמר  המדרש  וכדברי  לעמוד.  יכולין  גמורין 
למשה אל תצטער על שבירת הלוחות הראשונות שלא 
היו אלא עשרת הדברות לבד ובלוחות השניים יש בהם 

הלכות, מדרש ואגדות כפליים לתושיה.

עד  וסייג,  גבול  ידעה  לא  הדור,  להצלת  ע"ה  רבינו  משה  של  הנפש  מסירות 
כמה  לפניך  והרי  מספרך'.  נא  מחני  אין  'ואם  בבחינת  מוחלטת  התבטלות  כדי 

דוגמאות מאלפות. 
שנינו בגמ' ברכות )לב, א(: 'וידבר ה' אל משה לך רד )שמות לב, ז(. מאי לך רד, אמר 
רבי אלעזר אמר לו הקב"ה למשה, משה רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה אלא 
בשביל ישראל, עכשיו שישראל חטאו למה לך גדולה. מיד תשש כוחו של משה 
ולא היה בו כוח לדבר. כיון שאמר לו )דברים ט, יב( רד ממני ואשמידם, אמר משה 
דבר זה תלוי בי, מיד עמד ונתחזק בתפילה וביקש רחמים... ועתה הניחה לי )שמות 
לב, י(, אמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שתפסו משה 
להקב"ה כביכול בבגדו כאדם שתופס לחבירו בבגדו, ואמר לפניו רבונו של עולם 
אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם'. והלב משתומם, היאך משה העניו מכל 
האדם אשר ביטל עצמו גם בפני פשוטי העם השפלים ביותר – 'ונחנו מה כי תלינו 
עלינו', הרהיב עוז בנפשו כל כך עד כדי 'תפיסת הקב"ה', ולא הניחו עד 'שתמחול 
ותסלח להם'. ברם, הוא אשר אמרנו, מסירות נפשו של משה למען הצלת הדור, 

לא ידעה גבולות וסייגים.
רבי  אמר  י(,  לב,  )שמות  גדול  לגוי  אותך  'ואעשה  )שם(:  ברכות  בגמ'  שנינו  ועוד 
אלעזר, אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם ומה כסא של שלוש רגלים אינו 
יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך, כסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה'. ולענ"ד 
כאן גנוז סוד כוח התבטלותו המוחלטת של משה רבינו ע"ה – למען הצלת הכלל, 

והיינו שהגיע להכרה ברורה שאין ערך לקיומו – בלי קיום הכלל. 
חנינא,  בר  יוסי  רבי  'אמר  א(:  )לח,  נדרים  בגמ'  מפורש,  זה  יסוד  מצינו  ושוב 
בתחילה לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעו, שנאמר כתוב לך פסול לך )שמות לד, 
א( – מה פסולתן שלך יהא, אף כתיבתן שלך יהא. ומשה נהג בה טובת עין ונתנה 
נתן מלחמו  כי  )משלי כב, ט(  יבורך  עין הוא  ועליו הכתוב אומר טוב  לישראל, 
התורה  במסירת  ערך  כל  ראה  לא  משה  כי  שומעת,  ואוזן  רואה  עין  הנה  לדל'. 

לעצמו ולזרעו, בלא שתהא התורה נחלת הכלל.
)דברים  'ואת עלית על כולנה', כמבואר במדרש  ואכן לא בכדי זכה משה לכתר 
נח  יותר מן הכל...  ג(: 'מהו ואת עלית על כולנה, מדבר במשה שנתעלה  יא,  רבה 
אמר למשה אני גדול ממך שניצלתי מדור המבול, אמר לו משה אני נתעליתי יותר 
ממך, אתה הצלת את עצמך ולא היה בכוחך להציל את דורך, אבל אני הצלתי 
את עצמי והצלתי את דורי כשנתחייבו כליה בעגל. מניין, שנא' )שמות לב, יד( וינחם 
ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו. משל למה הדבר דומה, לשתי ספינות שהיו 
בים והיו בתוכן שני קברניטין, אחד הציל את עצמו ולא הציל את ספינתו, ואחד 
הציל את עצמו ואת ספינתו. למי היו מקלסין, לא לאותו שהציל את עצמו ואת 
ספינתו. כך נח לא הציל אלא את עצמו, אבל משה הציל את עצמו ואת דורו, הוי 
ואת עלית על כולנה', עכ"ל. וזה עומק כוונת הזוה"ק: 'ואיהו עאל לשבעין עלמין 

גניזין דלא זכי להו בר נש אחרא'.
הנה כי כן, זכה משה רבינו ע"ה לכתר 'ואת עלית על כולנה', לא בשל ענוותנותו 
של  יתירה  מעלה  בשל  ולא  האדם',  מכל  מאוד  עניו  משה  'והאיש   – המופלגת 
הדוגמא  בשל  ולא  כמשה',  בישראל  עוד  נביא  קם  'ולא   – בו  שהיתה  נבואה 
גדלותו העצומה  בשל  לא  וגם  'ואתה תצוה',   – לצאן מרעיתו  האישית ששימש 
זיכוי  בשל  אלא  מאלוהים',  מעט  'ותחסרהו   – כדי  עד  שחקים  הרקיעה  אשר 

הרבים ומסירות נפשו להצלת הדור – 'אני הצלתי את עצמי והצלתי את דורי'.
ואחר הדברים האלה, שוב לא יפלא מדוע זכה משה לכוח של 'הצלה' יותר מכל 
הברואים – לרבות אבות העולם שקדמו לו. וכה הם דברי הגמ' בסוטה )יד, א לפי 
משה  של  קברו  נסתתר  מה  מפני  חנינא,  ברבי  חמא  רבי  'ואמר  שם(:  הב"ח  גרסת 
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אדמו"ר
לשבת אחת

זמני הדלקת הנרות

כי תשאפרשת  השבוע:
וישלח אחאבהפטרה:

17:13כניסת  השבת:
18:05יציאת  השבת:

18:42רבנו  תם:

ברכה לכל השבוע
הריי”צ  הרבי  אומר  טז(,  )לא,  השבת’  את  ישראל  בני  ‘ושמרו 
הקדושה  מהשבת  יומין”  כולא  מתברכין  “מיניה  נאמר  השבת  על 
הדבר  כראוי,  השבת  את  כששומרים  השבוע.  ימות  כל  מתברכים 
מביא ברכה בכל ימי השבוע. כדאיתא במסכת שבת )ב, א(, יציאות 
שבת  לכבוד  מוציא  שיהודי  ההוצאות  ארבע.  שהן  שתיים  השבת 

יוחזרו לו בכפליים  “שתיים שהן ארבע”.
אורח חשוב

החיים’  ה’אור  כתב  טז(,  )לא,  השבת’  את  ישראל  בני  ‘ושמרו 
הקדוש זיע”א “ושמרו” מלשון “ואביו שמר את הדבר” היה “ממתין 
ומצפה” מתי יבוא הדבר. גם לשבת צריך “לחכות ולהתגעגע”, כמו 
לבואו של אורח חשוב. על האדם להיות כל השבוע במתח ובציפייה 

לשבת הבאה.
נשמה יתרה

‘ושמרו בני ישראל את השבת’ )לא, טז(, כתב הרבי ה’צמח צדק’ 
במעלה  עומדים  ישראל  כשכל  השבת  ביום  התורה’  ‘אור  בספר 
עליונה יותר, מכיוון שניתנה להם נשמה יתרה, מצווים הם במשנה 
ביום  ישראל את השבת”  בני  “ושמרו  לכן הכתוב מזהיר  זהירות. 
השבת צריכים להישמר ולהיזהר בתורה ומצוות יותר מבכל ימות 

השבוע.
להשפיע על שמירת שבת

זיע”א  חיים’  ה’חפץ  אומר  יג(,  )לא,  תשמרו’  שבתותי  ‘את 
אחד  כל  אלא  שבת,  שומר  שאתה  די  לא  רבים.  לשון  “שבתותי” 
גדול  עיקר  שבת.  ישמור  שני  יהודי  שגם  ולהשפיע  לפעול  מצווה 
סביבך  אם  הסביבה.  האווירה,  היא  השבת  בעניין  מאוד  וחשוב 
השבת מתחללת ואווירת חול אופפת אותך, גם שבתך פגומה. “את 

שבתותי תשמרו” שלך ושל חברך.
שבת שהיא קודש

‘וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה’’ )לה, ב(, אומר הרבי 
הריי”צ שבת של בן תורה צריכה להיות בת עשרים ושש שעות מלאות. 
בתורה  לקדושה,  לנצל  תורה  בן  צריך  ושש השעות האלה  עשרים  את 
ובעבודה. גם ללמוד בעצמו וגם להשפיע על אחרים ללמוד. מובן שצריך 

גם לאכול ולישון, אך את הזמן הנותר יש לנצל לתפילה וללימוד.

ַוְיַדֵבּר ה' ֶאל ֹמֶשׁה ֶלְך ֵרד ִכּי ִשֵׁחת ַעְמָּך...
ְוַעָתּה ַהִנּיָחה ִלּי ְוִיַחר ַאִפּי ָבֶהם ַוֲאַכֵלּם ְוֶאֱעֶשׂה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגּדֹול
)שמות לב, ז-י(
 לך רד: רד מגדולתך לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם...
)רש"י(

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
כה' אדר א'כד' אדר א'כג' אדר א'כב' אדר א'כא' אדר א'כ' אדר א'יט’ אדר א’

)20.2.22()21.2.22()22.2.22()23.2.22()24.2.22()25.2.22()26.2.22(

5:065:055:045:035:015:004:59עלות השחר
5:135:125:115:105:085:075:06זמן טלית ותפילין

6:206:196:186:176:166:156:14זריחה - הנץ החמה
8:308:308:298:288:288:278:26סו"ז ק"ש לדעת מג"א

9:049:049:039:039:029:019:01סו"ז ק"ש להתניא והגר"א
10:0110:0110:0010:009:599:599:58סו״ז ברכות ק״ש 
11:5511:5511:5511:5511:5511:5511:54חצות יום ולילה

12:2512:2512:2512:2512:2512:2512:24מנחה גדולה
16:3716:3816:3816:3916:4016:4016:41פלג המנחה

17:3417:3517:3617:3717:3717:3817:39שקיעה 
17:4817:4917:5017:5117:5117:5217:53צאת הכוכבים

בס"ד

.ח
.ל

 ט
ד.

לב
 ב

ים
סמ

פר
המ

ת 
ריו

אח
 ב

ות
דע

מו
 ה

כן
תו

 *

. ה ז גני ן  ן טעו העלו * תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח



תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

לימוד תורה בשבתהלכות קריאת התורה - ג'
מעין עולם הבא 

הרה"ג אורי מוסאי שליט"א 
רב ק"ק "שבת אהבת אחים"

בשכונה ד' באר-שבע

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אורי מוסאי

אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה
מעיני בשר ודם, מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד 
יבואו  שמא  מארצם,  ישראל  את  ולהגלות  ליחרב  המקדש  בית 
למשה  ויתחננו  בבכיה  ויעמדו  שעה  באותה  משה  של  לקבורתו 
ומבטל  ועומד משה  בעדנו,  רבינו עמוד בתפילה  לו משה  ויאמרו 
מבחייהם.  יותר  במיתתם  צדיקים  שחביבים  מפני  הגזירה,  את 
שכן אתה מוצא בשעה שהיו ישראל במדבר וסרחו במעשיהם ועשו 
עגל, קצף הקדוש ברוך הוא על ישראל ואמר למשה )דברים ט( הרף 
חסידים:  וכמה  הדור  באותו  היו  צדיקים  כמה  ואשמידם,  מפני 
חכמים  ושאר  זקנים  ושבעים  ומידד  אלדד  ויהושע  ואהרן  משה 
בשביל  אלא  הגזירה  ביטל  ולא  בשבילם  עשה  ולא  ותלמידים, 
משה'. הרי לפנינו מפורש, שיש בכוחו של משה לבטל כל גזירה, 
מקום  ישראל  ידעו  אילו  נמנע  היה  המקדש!  בית  חורבן  ואפילו 
קבורתו של משה והיו מתפללים אצלו. וכוח זה לא ניתן לכל אבות 
האומה, שהרי מקום קבורתם ידוע ואע"פ שעמדו ישראל בתפילה 
במדרשים  כמבואר  הבית  חורבן  גזירת  לביטול  קבורתם  אצל 
שונים, לא עלתה בידם. ועל פי האמור נראה, שכוח ייחודי זה ניתן 
למשה בשל היותו חלק בלתי נפרד מהכלל, ועל כן יש בכוחו לבטל 
מעל הכלל כל גזירה – בכל תנאי ובכל מצב, כשם שעשה כן בימי 

חייו, וכבר אמרו 'גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם'!
בישיבת פונביז' למד בחור בעל תשובה, משפחתו היתה ונותרה 
חילונית. הבחור לא ידע כיצד להתנהג בבית הוריו, והיחסים ביניהם 
ראש  מרן  ושוב  שוב  בו  גער  מתנהגים',  לא  'כך  והידרדרו.  הלכו 
הישיבה הגר"מ שך זצוק"ל. פעם הגיע הבחור לבית ראש הישיבה, 
אך בני הבית סירבו להכניסו משום שמרן לא חש בטוב וחום גופו 
ברגמן  צבי  הגר"מ  חתנו  מפי  לו  משנודע  אך  מעלות.  ל-40  עלה 
שליט"א כי הבחור מסתובב למטה ברחוב, מיד קם והתלבש והחל 
עושה דרכו אל הבחור. ולתמיהת חתנו מדוע הוא צריך לרדת לבחור, 
הרי יכול הוא לעלות אליו, השיב ראש הישיבה: 'הבחור הזה עשה 
מעשה שלא יעשה והרס את בית הוריו, מה יהיה – איני יודע, אין לי 
עצה איך להציל את המצב. אך דבר אחד אני יודע, כשהקב"ה יראה 
עד כמה אני מוכן להתאמץ עם חום גבוה לרדת אליו... אולי ירחם 

עלי וישים בפי מילה טובה ועצה נכונה לומר לבחור...'!

אצבע אלוקים
רבי צבי הירש  ‘לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים’ )לא, יח(, מבאר 
שאין  דבר  בתנ”ך  משמעו  אלוקים”  “אצבע  הביטוי  זיע”א  קלישר 
לפקפק במהותו וכוונתו הברורה. כגון: “ויאמרו החרטומים אל פרעה 
אצבע אלוקים היא”, היינו שרואים בעליל שיד ה’ בזה. זה גם המכוון 
אינם  הלוחות  כי  ראו  הכול  אלוקים”  באצבע  כתובים  אבן  ב”לוחות 

מעשה ידי אדם חלילה אלא מעשה אלוקים.
איך שהופכים

‘מזה ומזה הם כתובים’ )לב, טו(, כתב ה’פניני התורה’ יהודי שאל את 
רבו מצבו קשה מאוד, ועל ידי פעולת מרמה קלה הוא יכול להציל את 
מעמדו ולהיחלץ מן המצוקה. השיב לו רבו לכן כתוב שהלוחות “מזה 
ומזה הם כתובים”, לרמז לך שבכל צד שתהפכם יופיע שם “לא תגנוב”.

חקוק בלב
אומר  טז(,  )לב,  הלוחות’  על  חרות  הוא,  אלוקים  מכתב  ‘והמכתב 
על  הדיברות  עשרת  כתיבת  עם  זיע”א  מגור  אמת’  ה’שפת  האדמו”ר 
ישראל  של  הלב  לוחות  על  גם  הדיברות  עשרת  נחקקו  האבן  לוחות 

“כותבם על לוח ליבך”.
למעלה מהעולם

'וירא את העגל והמחולות' )לב, יט(, מבאר הרבי הלוא הקב”ה הודיע 
את  שבר  ולמה  העגל,  את  עשו  ישראל  שבני  סיני  בהר  בהיותו  למשה 
הלוחות רק אחרי שראה את העגל והמחולות, אלא כשהיה משה בהר 
לו קשר עם העולם  ולא היה  ענייני העולם,  ומנותק מכל  היה מופשט 
וענייניו. רק אחרי שירד מן ההר וראה את העגל, ‘נגע’ בו הדבר והוא 

שבר את הלוחות.
עושר בפסולת

רבה  במדרש  כתב  א(,  )לד,  כראשונים’  אבנים  לוחות  שני  לך  ‘פסל 
)שמות(, “הפסולת לך” משם העשיר משה. אמר הקב”ה דין הוא שיטול 
משה אותה פסולת. ישראל שלא התעסקו במצוות נתתי להם כל טוב 
את  לו  אתן  עני,  יהיה  יוסף  של  בעצמותיו  שעסק  ומשה  מצרים,  ארץ 

הפסולת, שיעשיר.
טובת ישראל

אלימלך  רבי  כתב  א(,  )לד,  כראשונים’  אבנים  לוחות  שני  לך  ‘פסל 
צריך  כל מה שאתה  לך”  “פסל  זיע”א הקב”ה אמר למשה  מליז’נסק 

לצורכך יהיה בעיניך כפסולת. כל חפצך יהיה בטובת ישראל בלבד.
כפליים לתושייה

רבה  במדרש  כתב  א(,  )לד,  כראשונים’  אבנים  לוחות  שני  לך  ‘פסל 
הקב”ה  לו  אמר  הלוחות.  שבירת  על  להצטער  התחיל  משה  )שמות(, 
אל תצטער, כי בלוחות הראשונים לא היו אלא עשרת הדיברות בלבד, 
ואילו בלוחות השניים נתן הקב”ה הלכות, מדרש ואגדות. זהו שנאמר 

“ויגד לך תעלומות חכמה כי כפליים לתושייה”.
בעלי תשובה

‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ )לד, א(, כתב בספר המאמרים 
)קונטרסים( גם מדרגת בני ישראל בקבלת הלוחות הראשונים הייתה 
נתינת הלוחות השניים. בלוחות הראשונים היו  שונה ממדרגתם בעת 
ישראל בבחינת צדיקים הם הקדימו נעשה לנשמע ועמדו כולם כאיש 
אחד, ואילו בקבלת הלוחות השניים, שהיו ביום הכיפורים, יום מחילה 
וסליחה, ולאחר שעסקו בתשובה במשך ארבעים יום, היו בדרגת בעלי 

תשובה.
ניצוצות מישראל

‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ )לד, א(, כתב ה’ילקוט אליעזר’ 
גם  והוציא  ישראל,  של  הפסולת  את  אף  שקיבל  היה  משה  של  עושרו 

משם ניצוצות קדושה, וזה עושר גדול.
המנהיג אחראי

‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ )לד, א(, כתב ה’הדרש והעיון’ 
לעולם כך הוא לכל פסולת, לכל דבר רע, אחראי המנהיג. הוא האשם 

בכל הכישלונות. הפסולת היא שלך אתה תהיה אשם בכך.
לוחות ביגיעה

‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ )לד, א(, מבאר ה’עיטורי תורה’ 
הלוחות  אחרות.  לך  פסל  אתה  הראשונות  שיברת  אתה  רש”י  פירש 
הראשונים שקיבלת בלי עמל ויגיעה ובלי התאמצות, קל היה לך לשבור. 

לכן “פסל לך” בעמל וביגיעת כפיים, ואז לא בנקל תשבור אותם.
מדרגות בתענוג

ה’צמח  הרבי  כתב  א(,  )לד,  כראשונים’  אבנים  לוחות  שני  לך  ‘פסל 
בספר ‘אור התורה’ בתענוג של התורה יש שתי בחינות התענוג  צדק’ 
הרוחני של השגת חכמת התורה, שנשמות הצדיקים נהנים ממנה בגן 
וכבוד  עושר  התורה,  ידי  על  השופע  הזה  בעולם  הגשמי  והתענוג  עדן, 
כפשוטו. תענוג זה הוא בבחינת ‘פסולת’ לגבי התענוג הרוחני. העושר 

הגשמי שנתעשר משה היה מה’פסולת’ של הלוחות דווקא.
עבודה חשאית

הרבי הריי”צ  )לד, א(, אומר  ‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ 
השניים  הלוחות  ואילו  ובברקים,  בקולות  ניתנו  הראשונים  הלוחות 
התשובה  בעלי  ואילו  ברעש,  עבודתם  הצדיקים  כי  בחשאי.  ניתנו 

עבודתם בהכנעה ובהצנע לכת.

דבר רבני הקהילות

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

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

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.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בברכת התורה
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרינו חוזרים ומבקשים בכל לשון של בקשה
מהציבור היקר והחשוב

אנא!!! לנהוג כבוד בכיתבי הקודש
ולא לזרוק "גניזה" בכל מקום וכן אין להניח בגניזה, 

בקבוקים שיירי מאכל מסעודה שלישית וכד'
או עיתונים שעיקרם דברי חול ואין בהם קדושה

ולכן אין להניח גניזה
בבתי העלמין ולא במקוואות

וכן לא ליד משרדי המועצה הדתית

יש להניח "גניזה" במקומות הבאים
1. במקוואות שיש מתקן המיועד לגניזה.

2. בבתי הכנסת.

שקי גניזה ניתן לקבל
במשרדי המועצה הדתית 

גבאי בתי כנסת אשר מעונינים שיפנו להם את הגניזה
ניתן לקבל שרות זה בתאום מראש 

עם מר יוסי דעשט: 054-4348746 

בס"דבס"ד



תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

לימוד תורה בשבתהלכות קריאת התורה - ג'
מעין עולם הבא 

הרה"ג אורי מוסאי שליט"א 
רב ק"ק "שבת אהבת אחים"

בשכונה ד' באר-שבע

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אורי מוסאי

אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה
מעיני בשר ודם, מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד 
יבואו  שמא  מארצם,  ישראל  את  ולהגלות  ליחרב  המקדש  בית 
למשה  ויתחננו  בבכיה  ויעמדו  שעה  באותה  משה  של  לקבורתו 
ומבטל  ועומד משה  בעדנו,  רבינו עמוד בתפילה  לו משה  ויאמרו 
מבחייהם.  יותר  במיתתם  צדיקים  שחביבים  מפני  הגזירה,  את 
שכן אתה מוצא בשעה שהיו ישראל במדבר וסרחו במעשיהם ועשו 
עגל, קצף הקדוש ברוך הוא על ישראל ואמר למשה )דברים ט( הרף 
חסידים:  וכמה  הדור  באותו  היו  צדיקים  כמה  ואשמידם,  מפני 
חכמים  ושאר  זקנים  ושבעים  ומידד  אלדד  ויהושע  ואהרן  משה 
בשביל  אלא  הגזירה  ביטל  ולא  בשבילם  עשה  ולא  ותלמידים, 
משה'. הרי לפנינו מפורש, שיש בכוחו של משה לבטל כל גזירה, 
מקום  ישראל  ידעו  אילו  נמנע  היה  המקדש!  בית  חורבן  ואפילו 
קבורתו של משה והיו מתפללים אצלו. וכוח זה לא ניתן לכל אבות 
האומה, שהרי מקום קבורתם ידוע ואע"פ שעמדו ישראל בתפילה 
במדרשים  כמבואר  הבית  חורבן  גזירת  לביטול  קבורתם  אצל 
שונים, לא עלתה בידם. ועל פי האמור נראה, שכוח ייחודי זה ניתן 
למשה בשל היותו חלק בלתי נפרד מהכלל, ועל כן יש בכוחו לבטל 
מעל הכלל כל גזירה – בכל תנאי ובכל מצב, כשם שעשה כן בימי 

חייו, וכבר אמרו 'גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם'!
בישיבת פונביז' למד בחור בעל תשובה, משפחתו היתה ונותרה 
חילונית. הבחור לא ידע כיצד להתנהג בבית הוריו, והיחסים ביניהם 
ראש  מרן  ושוב  שוב  בו  גער  מתנהגים',  לא  'כך  והידרדרו.  הלכו 
הישיבה הגר"מ שך זצוק"ל. פעם הגיע הבחור לבית ראש הישיבה, 
אך בני הבית סירבו להכניסו משום שמרן לא חש בטוב וחום גופו 
ברגמן  צבי  הגר"מ  חתנו  מפי  לו  משנודע  אך  מעלות.  ל-40  עלה 
שליט"א כי הבחור מסתובב למטה ברחוב, מיד קם והתלבש והחל 
עושה דרכו אל הבחור. ולתמיהת חתנו מדוע הוא צריך לרדת לבחור, 
הרי יכול הוא לעלות אליו, השיב ראש הישיבה: 'הבחור הזה עשה 
מעשה שלא יעשה והרס את בית הוריו, מה יהיה – איני יודע, אין לי 
עצה איך להציל את המצב. אך דבר אחד אני יודע, כשהקב"ה יראה 
עד כמה אני מוכן להתאמץ עם חום גבוה לרדת אליו... אולי ירחם 

עלי וישים בפי מילה טובה ועצה נכונה לומר לבחור...'!

אצבע אלוקים
רבי צבי הירש  ‘לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים’ )לא, יח(, מבאר 
שאין  דבר  בתנ”ך  משמעו  אלוקים”  “אצבע  הביטוי  זיע”א  קלישר 
לפקפק במהותו וכוונתו הברורה. כגון: “ויאמרו החרטומים אל פרעה 
אצבע אלוקים היא”, היינו שרואים בעליל שיד ה’ בזה. זה גם המכוון 
אינם  הלוחות  כי  ראו  הכול  אלוקים”  באצבע  כתובים  אבן  ב”לוחות 

מעשה ידי אדם חלילה אלא מעשה אלוקים.
איך שהופכים

‘מזה ומזה הם כתובים’ )לב, טו(, כתב ה’פניני התורה’ יהודי שאל את 
רבו מצבו קשה מאוד, ועל ידי פעולת מרמה קלה הוא יכול להציל את 
מעמדו ולהיחלץ מן המצוקה. השיב לו רבו לכן כתוב שהלוחות “מזה 
ומזה הם כתובים”, לרמז לך שבכל צד שתהפכם יופיע שם “לא תגנוב”.

חקוק בלב
אומר  טז(,  )לב,  הלוחות’  על  חרות  הוא,  אלוקים  מכתב  ‘והמכתב 
על  הדיברות  עשרת  כתיבת  עם  זיע”א  מגור  אמת’  ה’שפת  האדמו”ר 
ישראל  של  הלב  לוחות  על  גם  הדיברות  עשרת  נחקקו  האבן  לוחות 

“כותבם על לוח ליבך”.
למעלה מהעולם

'וירא את העגל והמחולות' )לב, יט(, מבאר הרבי הלוא הקב”ה הודיע 
את  שבר  ולמה  העגל,  את  עשו  ישראל  שבני  סיני  בהר  בהיותו  למשה 
הלוחות רק אחרי שראה את העגל והמחולות, אלא כשהיה משה בהר 
לו קשר עם העולם  ולא היה  ענייני העולם,  ומנותק מכל  היה מופשט 
וענייניו. רק אחרי שירד מן ההר וראה את העגל, ‘נגע’ בו הדבר והוא 

שבר את הלוחות.
עושר בפסולת

רבה  במדרש  כתב  א(,  )לד,  כראשונים’  אבנים  לוחות  שני  לך  ‘פסל 
)שמות(, “הפסולת לך” משם העשיר משה. אמר הקב”ה דין הוא שיטול 
משה אותה פסולת. ישראל שלא התעסקו במצוות נתתי להם כל טוב 
את  לו  אתן  עני,  יהיה  יוסף  של  בעצמותיו  שעסק  ומשה  מצרים,  ארץ 

הפסולת, שיעשיר.
טובת ישראל

אלימלך  רבי  כתב  א(,  )לד,  כראשונים’  אבנים  לוחות  שני  לך  ‘פסל 
צריך  כל מה שאתה  לך”  “פסל  זיע”א הקב”ה אמר למשה  מליז’נסק 

לצורכך יהיה בעיניך כפסולת. כל חפצך יהיה בטובת ישראל בלבד.
כפליים לתושייה

רבה  במדרש  כתב  א(,  )לד,  כראשונים’  אבנים  לוחות  שני  לך  ‘פסל 
הקב”ה  לו  אמר  הלוחות.  שבירת  על  להצטער  התחיל  משה  )שמות(, 
אל תצטער, כי בלוחות הראשונים לא היו אלא עשרת הדיברות בלבד, 
ואילו בלוחות השניים נתן הקב”ה הלכות, מדרש ואגדות. זהו שנאמר 

“ויגד לך תעלומות חכמה כי כפליים לתושייה”.
בעלי תשובה

‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ )לד, א(, כתב בספר המאמרים 
)קונטרסים( גם מדרגת בני ישראל בקבלת הלוחות הראשונים הייתה 
נתינת הלוחות השניים. בלוחות הראשונים היו  שונה ממדרגתם בעת 
ישראל בבחינת צדיקים הם הקדימו נעשה לנשמע ועמדו כולם כאיש 
אחד, ואילו בקבלת הלוחות השניים, שהיו ביום הכיפורים, יום מחילה 
וסליחה, ולאחר שעסקו בתשובה במשך ארבעים יום, היו בדרגת בעלי 

תשובה.
ניצוצות מישראל

‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ )לד, א(, כתב ה’ילקוט אליעזר’ 
גם  והוציא  ישראל,  של  הפסולת  את  אף  שקיבל  היה  משה  של  עושרו 

משם ניצוצות קדושה, וזה עושר גדול.
המנהיג אחראי

‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ )לד, א(, כתב ה’הדרש והעיון’ 
לעולם כך הוא לכל פסולת, לכל דבר רע, אחראי המנהיג. הוא האשם 

בכל הכישלונות. הפסולת היא שלך אתה תהיה אשם בכך.
לוחות ביגיעה

‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ )לד, א(, מבאר ה’עיטורי תורה’ 
הלוחות  אחרות.  לך  פסל  אתה  הראשונות  שיברת  אתה  רש”י  פירש 
הראשונים שקיבלת בלי עמל ויגיעה ובלי התאמצות, קל היה לך לשבור. 

לכן “פסל לך” בעמל וביגיעת כפיים, ואז לא בנקל תשבור אותם.
מדרגות בתענוג

ה’צמח  הרבי  כתב  א(,  )לד,  כראשונים’  אבנים  לוחות  שני  לך  ‘פסל 
בספר ‘אור התורה’ בתענוג של התורה יש שתי בחינות התענוג  צדק’ 
הרוחני של השגת חכמת התורה, שנשמות הצדיקים נהנים ממנה בגן 
וכבוד  עושר  התורה,  ידי  על  השופע  הזה  בעולם  הגשמי  והתענוג  עדן, 
כפשוטו. תענוג זה הוא בבחינת ‘פסולת’ לגבי התענוג הרוחני. העושר 

הגשמי שנתעשר משה היה מה’פסולת’ של הלוחות דווקא.
עבודה חשאית

הרבי הריי”צ  )לד, א(, אומר  ‘פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים’ 
השניים  הלוחות  ואילו  ובברקים,  בקולות  ניתנו  הראשונים  הלוחות 
התשובה  בעלי  ואילו  ברעש,  עבודתם  הצדיקים  כי  בחשאי.  ניתנו 

עבודתם בהכנעה ובהצנע לכת.

דבר רבני הקהילות

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

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

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.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בברכת התורה
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרינו חוזרים ומבקשים בכל לשון של בקשה
מהציבור היקר והחשוב

אנא!!! לנהוג כבוד בכיתבי הקודש
ולא לזרוק "גניזה" בכל מקום וכן אין להניח בגניזה, 

בקבוקים שיירי מאכל מסעודה שלישית וכד'
או עיתונים שעיקרם דברי חול ואין בהם קדושה

ולכן אין להניח גניזה
בבתי העלמין ולא במקוואות

וכן לא ליד משרדי המועצה הדתית

יש להניח "גניזה" במקומות הבאים
1. במקוואות שיש מתקן המיועד לגניזה.

2. בבתי הכנסת.

שקי גניזה ניתן לקבל
במשרדי המועצה הדתית 

גבאי בתי כנסת אשר מעונינים שיפנו להם את הגניזה
ניתן לקבל שרות זה בתאום מראש 

עם מר יוסי דעשט: 054-4348746 

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

אורות עונג שבת

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

פרשת השבוע
כי תשא

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

ואת עלית על כולנהחג לה' מחר בגאולה
'חג לה' מחר' כתב האריז״ל בזמן הגאולה יהפוך יום 
לה'  אהרן״חג  דברי  יתקיימו  ואז  לחג,  העגל  עשיית 
כי  לבוא.  לעתיד  זמן״  ״לאחר  היינו  ש״מחר״  מחר״ 
הזדונות  כל  השלימה  התשובה  ידי  על  הגאולה  בבוא 
יתהפכו לזכויות. מבאר הרבי כדאיתא במסכת נדרים 
אלא  להם  ניתן  לא  ישראל  חטאו  לא  אלמלא  ב(  )כב, 
רש״י  ופירש  בלבד.  יהושע  וספר  תורה  חומשי  חמשה 
להטריחן  חכמה  רוב  להם  נוסף  וחטאו  שבעטו  לפי 
יותר. כלומר שעל ידי חטא העגל ניתווסף בבני ישראל 
צדיקים  אין  עומדין  תשובה  שבעלי  שבמקום  המעלה 
הקב״ה  אמר  המדרש  וכדברי  לעמוד.  יכולין  גמורין 
למשה אל תצטער על שבירת הלוחות הראשונות שלא 
היו אלא עשרת הדברות לבד ובלוחות השניים יש בהם 

הלכות, מדרש ואגדות כפליים לתושיה.

עד  וסייג,  גבול  ידעה  לא  הדור,  להצלת  ע"ה  רבינו  משה  של  הנפש  מסירות 
כמה  לפניך  והרי  מספרך'.  נא  מחני  אין  'ואם  בבחינת  מוחלטת  התבטלות  כדי 

דוגמאות מאלפות. 
שנינו בגמ' ברכות )לב, א(: 'וידבר ה' אל משה לך רד )שמות לב, ז(. מאי לך רד, אמר 
רבי אלעזר אמר לו הקב"ה למשה, משה רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה אלא 
בשביל ישראל, עכשיו שישראל חטאו למה לך גדולה. מיד תשש כוחו של משה 
ולא היה בו כוח לדבר. כיון שאמר לו )דברים ט, יב( רד ממני ואשמידם, אמר משה 
דבר זה תלוי בי, מיד עמד ונתחזק בתפילה וביקש רחמים... ועתה הניחה לי )שמות 
לב, י(, אמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שתפסו משה 
להקב"ה כביכול בבגדו כאדם שתופס לחבירו בבגדו, ואמר לפניו רבונו של עולם 
אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם'. והלב משתומם, היאך משה העניו מכל 
האדם אשר ביטל עצמו גם בפני פשוטי העם השפלים ביותר – 'ונחנו מה כי תלינו 
עלינו', הרהיב עוז בנפשו כל כך עד כדי 'תפיסת הקב"ה', ולא הניחו עד 'שתמחול 
ותסלח להם'. ברם, הוא אשר אמרנו, מסירות נפשו של משה למען הצלת הדור, 

לא ידעה גבולות וסייגים.
רבי  אמר  י(,  לב,  )שמות  גדול  לגוי  אותך  'ואעשה  )שם(:  ברכות  בגמ'  שנינו  ועוד 
אלעזר, אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם ומה כסא של שלוש רגלים אינו 
יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך, כסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה'. ולענ"ד 
כאן גנוז סוד כוח התבטלותו המוחלטת של משה רבינו ע"ה – למען הצלת הכלל, 

והיינו שהגיע להכרה ברורה שאין ערך לקיומו – בלי קיום הכלל. 
חנינא,  בר  יוסי  רבי  'אמר  א(:  )לח,  נדרים  בגמ'  מפורש,  זה  יסוד  מצינו  ושוב 
בתחילה לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעו, שנאמר כתוב לך פסול לך )שמות לד, 
א( – מה פסולתן שלך יהא, אף כתיבתן שלך יהא. ומשה נהג בה טובת עין ונתנה 
נתן מלחמו  כי  )משלי כב, ט(  יבורך  עין הוא  ועליו הכתוב אומר טוב  לישראל, 
התורה  במסירת  ערך  כל  ראה  לא  משה  כי  שומעת,  ואוזן  רואה  עין  הנה  לדל'. 

לעצמו ולזרעו, בלא שתהא התורה נחלת הכלל.
)דברים  'ואת עלית על כולנה', כמבואר במדרש  ואכן לא בכדי זכה משה לכתר 
נח  יותר מן הכל...  ג(: 'מהו ואת עלית על כולנה, מדבר במשה שנתעלה  יא,  רבה 
אמר למשה אני גדול ממך שניצלתי מדור המבול, אמר לו משה אני נתעליתי יותר 
ממך, אתה הצלת את עצמך ולא היה בכוחך להציל את דורך, אבל אני הצלתי 
את עצמי והצלתי את דורי כשנתחייבו כליה בעגל. מניין, שנא' )שמות לב, יד( וינחם 
ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו. משל למה הדבר דומה, לשתי ספינות שהיו 
בים והיו בתוכן שני קברניטין, אחד הציל את עצמו ולא הציל את ספינתו, ואחד 
הציל את עצמו ואת ספינתו. למי היו מקלסין, לא לאותו שהציל את עצמו ואת 
ספינתו. כך נח לא הציל אלא את עצמו, אבל משה הציל את עצמו ואת דורו, הוי 
ואת עלית על כולנה', עכ"ל. וזה עומק כוונת הזוה"ק: 'ואיהו עאל לשבעין עלמין 

גניזין דלא זכי להו בר נש אחרא'.
הנה כי כן, זכה משה רבינו ע"ה לכתר 'ואת עלית על כולנה', לא בשל ענוותנותו 
של  יתירה  מעלה  בשל  ולא  האדם',  מכל  מאוד  עניו  משה  'והאיש   – המופלגת 
הדוגמא  בשל  ולא  כמשה',  בישראל  עוד  נביא  קם  'ולא   – בו  שהיתה  נבואה 
גדלותו העצומה  בשל  לא  וגם  'ואתה תצוה',   – לצאן מרעיתו  האישית ששימש 
זיכוי  בשל  אלא  מאלוהים',  מעט  'ותחסרהו   – כדי  עד  שחקים  הרקיעה  אשר 

הרבים ומסירות נפשו להצלת הדור – 'אני הצלתי את עצמי והצלתי את דורי'.
ואחר הדברים האלה, שוב לא יפלא מדוע זכה משה לכוח של 'הצלה' יותר מכל 
הברואים – לרבות אבות העולם שקדמו לו. וכה הם דברי הגמ' בסוטה )יד, א לפי 
משה  של  קברו  נסתתר  מה  מפני  חנינא,  ברבי  חמא  רבי  'ואמר  שם(:  הב"ח  גרסת 
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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.

אדמו"ר
לשבת אחת

זמני הדלקת הנרות

כי תשאפרשת  השבוע:
וישלח אחאבהפטרה:

17:13כניסת  השבת:
18:05יציאת  השבת:

18:42רבנו  תם:

ברכה לכל השבוע
הריי”צ  הרבי  אומר  טז(,  )לא,  השבת’  את  ישראל  בני  ‘ושמרו 
הקדושה  מהשבת  יומין”  כולא  מתברכין  “מיניה  נאמר  השבת  על 
הדבר  כראוי,  השבת  את  כששומרים  השבוע.  ימות  כל  מתברכים 
מביא ברכה בכל ימי השבוע. כדאיתא במסכת שבת )ב, א(, יציאות 
שבת  לכבוד  מוציא  שיהודי  ההוצאות  ארבע.  שהן  שתיים  השבת 

יוחזרו לו בכפליים  “שתיים שהן ארבע”.
אורח חשוב

החיים’  ה’אור  כתב  טז(,  )לא,  השבת’  את  ישראל  בני  ‘ושמרו 
הקדוש זיע”א “ושמרו” מלשון “ואביו שמר את הדבר” היה “ממתין 
ומצפה” מתי יבוא הדבר. גם לשבת צריך “לחכות ולהתגעגע”, כמו 
לבואו של אורח חשוב. על האדם להיות כל השבוע במתח ובציפייה 

לשבת הבאה.
נשמה יתרה

‘ושמרו בני ישראל את השבת’ )לא, טז(, כתב הרבי ה’צמח צדק’ 
במעלה  עומדים  ישראל  כשכל  השבת  ביום  התורה’  ‘אור  בספר 
עליונה יותר, מכיוון שניתנה להם נשמה יתרה, מצווים הם במשנה 
ביום  ישראל את השבת”  בני  “ושמרו  לכן הכתוב מזהיר  זהירות. 
השבת צריכים להישמר ולהיזהר בתורה ומצוות יותר מבכל ימות 

השבוע.
להשפיע על שמירת שבת

זיע”א  חיים’  ה’חפץ  אומר  יג(,  )לא,  תשמרו’  שבתותי  ‘את 
אחד  כל  אלא  שבת,  שומר  שאתה  די  לא  רבים.  לשון  “שבתותי” 
גדול  עיקר  שבת.  ישמור  שני  יהודי  שגם  ולהשפיע  לפעול  מצווה 
סביבך  אם  הסביבה.  האווירה,  היא  השבת  בעניין  מאוד  וחשוב 
השבת מתחללת ואווירת חול אופפת אותך, גם שבתך פגומה. “את 

שבתותי תשמרו” שלך ושל חברך.
שבת שהיא קודש

‘וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה’’ )לה, ב(, אומר הרבי 
הריי”צ שבת של בן תורה צריכה להיות בת עשרים ושש שעות מלאות. 
בתורה  לקדושה,  לנצל  תורה  בן  צריך  ושש השעות האלה  עשרים  את 
ובעבודה. גם ללמוד בעצמו וגם להשפיע על אחרים ללמוד. מובן שצריך 

גם לאכול ולישון, אך את הזמן הנותר יש לנצל לתפילה וללימוד.
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