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רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"
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לפי שעון "חורף"
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פרשת השבוע :
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:               

פרשת השבוע: בא

הֶם...                                                                     ים אֲֶשר יֹאכְלּו אֹתֹו בָּ ִתּ ָּ ׁשקֹוף עַל הַב זּוזֹת וְעַל הַמַּ י הַמְּ ם וְנְָתנּו עַל ְשֵתּ ָּ וְלָקְחּו ִמן הַד
ן עָׂשּו )שמות יב, ז-כח( נֵי יְִשרָאֵל כַּאֲֶשר צִוָּה ה' אֶת מֶֹשה וְאַהֲרֹן כֵּ וַיֵּלְכּו וַיַּעֲׂשּו בְּ
                    כאשר ציוה ה' את משה ואהרון:להגיד שבחן של ישראל שלא הפילו דבר מכל מצות משה ואהרון.
ומהו כן עשו, אף משה ואהרון כן עשו )רש”י(

יום ד'
י' שבט
6.2.17

ברכת הלבנה
החל ממוצאי שבת "פרשת בא". 

סוף זמנה ליל שישי י"ד שבט כל הלילה.

אש התורה
את  לאכול  ישראל  לבני  הציווי  נאמר  בפרשתנו 
"צלי  מצרים  של  ה"אליל"  שהיה  פסח  השה-קורבן 
אש ראשו על כרעיו ועל קירבו". דבר זה מרמז על 
 – "ראשו"  באדם.  שיש  תכונות  של  סוגים  שלושה 
להשכלת  כפופים  להיות  צריכים  והשכל"  "החכמה 
"כרעיו" – "תאוות השלטון והכוח",  וחכמת התורה. 
צריך לא לרמוס ח"ו ב"כרעיו-ברגליו" את כל הסובב 
אותו, אלא אדרבא לנצל את התפקיד הרם כדי לעזור 
ולסייע. "קירבו" – "מזונו של האדם ופרנסתו", שלא 
להפוך את הפרנסה ל"אליל" שכל האמצעים כשרים 
כבר  שהכל  שלימה  באמונה  להאמין  אלא  להשיגה. 
נקצב ומוכן לו מלמעלה מן השמים וכל מה שמוטל 
השפע  שירד  כדי  השתדלות  לעשות  רק  זה  עליו 

ותשרה ברכת ה' במעשה ידיו.
ועל כן נאמר "ואכלוהו צלי אש". דהיינו, שאת כל זה 
בלימוד  התורה"-ההתלהבות  "אש  ע"י  האדם  משיג 
התורה וקיום המצוות, שהמאור שבה מחזירו למוטב.

וצריך להבין בדברי רש"י הללו, מה ראתה תורה לשבח את ישראל על כי עשו את מצות ה'. 
וביותר יפלא, מדוע הוצרכה התורה להדגיש בנפרד את שבחן של משה ואהרון, שגם הם 
עשו כמצות ה', וכי יעלה על הדעת שלא היו מקיימים ציווי כה ברור של הקב"ה. ובפרט 
ודעת,  בטוב טעם  יובן  והענין  הבכורות.  מגיפת  מפני  ישראל,  על  להגן  באה  זו  שמצוה 
בהקדם לביאור הכלי יקר )שם( בסתירה לכאורה שיש בכתובים לגבי ביצוע מצוה זו. דהנה 
בציווי הקב"ה את משה אודות מצוה זו, אומר הכתוב )שמות יב, ז(: ‘ולקחו מן הדם ונתנו 
על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם'. ברם כאשר ביקש משה 
להעביר הוראה זו לישראל, הפך את הסדר: 'ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף 
והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות... ועבר ה' לנגוף את מצרים וראה את הדם על 
המשקוף ועל שתי המזוזות' )שמות יב, כג(. הנה כי כן הקב"ה הקדים את המזוזות, ואילו 
משה הקדים את המשקוף. וזה תוכן דברי הכלי יקר ביישוב סתירה זו: הנה שתי המזוזות 
רומזים על מנהיגי אותו הדור – משה ואהרון, והמשקוף אשר משקיף על כל הברואים רומז 
על הקב"ה. והקדימה התורה את 'שתי המזוזות' לפני 'המשקוף', כדי להורות שאי אפשר 
לידבק בקב"ה בטרם ידבקו בצדיקי הדור – משה ואהרון. אולם משה ואהרון ביקשו לגדל 
את הקב"ה עליהם, ולכן הקדימו את המשקוף לפני המחיצות, עכת"ד. וכיצד נהגו ישראל 
בביצוע מצוה זו, גם זה מפורש בפסוק: ‘וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציוה ה' את משה 
ואהרון' )שמות יב, כח(, ופי' רש"י שם: ‘להגיד שבחן של ישראל שלא הפילו דבר'. ויש להעיר, 
ברם לפי המבואר יש לומר, שהכתוב בא  מה החידוש בכך שישראל קיימו את ציווי ה'. 
לגלות את עינינו – שישראל נהגו כאשר 'ציוה ה' את משה', והיינו שהקדימו את המזוזות 
לפני המשקוף ולא כפי שהורה להם משה, מפני שהבינו שהדרך לדביקות בקב"ה הרמוזה 
גודל  וזהו  'בשתי המזוזות'.  'במשקוף', עוברת תחילה בדביקות במנהיגי הדור הרמוזים 
השבח אשר שבחן הכתוב. הרי לפנינו גילוי מפורש, שאין דביקות בקב"ה בלא שקדמה לה 
דביקות בתלמידי חכמים, כשם שאין אמונה בה' בלי האמונה בצדיקי הדור, כמו שנאמר 

'ויאמינו בה' ובמשה עבדו' )שמות יד, לא(.
ושוב מצאנו יסוד זה מפורש בתורה בדברי הכתוב: ‘ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ 
למחנה וכו' והיה כל מבקש ה' יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה' )שמות לג, ז(. ובתלמוד 
ירושלמי )עירובין ה, א(, הוסיפו לחדד בזה"ל: ‘כל מבקש משה אין כתוב כאן, אלא כל מבקש 
ה', מלמד שכל מי שרואה פני זקן )משה( כאילו מקבל פני שכינה', עכ"ל. ויש לתמוה, וכי 
כבודו של משה הוא ככבוד השכינה! ברם לדברינו יובן בפשיטות, שכן אי אפשר להגיע 
לדרגת ‘מבקש ה'' מבלי שרואה תחילה 'פני משה'. וגדולה מזו מצאנו בגמ' )תענית יח, ב(: 
‘שאלו לשלמה איזהו בן העולם הבא, אמר להם כל שכנגד זקניו כבוד'. הנה כי כן עין רואה, 
ששלמה המלך החכם מכל אדם קבע, שאי אפשר להגיע לדרגה של ‘בן העולם הבא' בלעדי 

הדביקות בצדיקי הדור – ‘נגד זקניו כבוד'!
ובזה יובן עומק תביעת רבותינו בגמ' )מכות כב, ב( אודות אותם טיפשים שהיו קמים בפני 
בל  תנאי  הוא  בת"ח  הדביקות  כי  יען  חכמים,  תלמידי  בפני  קמים  היו  ולא  תורה  ספר 
יעבור – לקיום התורה והדביקות בשכינה. והן הם דברי הגמ' )סנהדרין קי, א(: ‘כל המהרהר 
זו  כיון שהוא מהרהר אחר רבו, לא  אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה', רוצה לומר 
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כולם ייגאלו כתב רש"י בשלושת ימי אפילה במכת חושך מתו כל 
הרשעים מבני ישראל שלא רצו לצאת ממצרים, וכך לא ראו המצרים 
במפלתם. ואילו בגאולה העתידה כל יהודי ויהודי ייגאל, גם אדם כזה 
שלא ירצה לצאת מהגלות. שכן, מאז מתן תורה, נוצר קשר מיוחד בין 
הרובד  מתוך  הנובע  קשר  שהוא  הקב"ה,  שבשמים  לאביהם  ישראל 
העמוק ביותר של הנפש, ושום חטא ועוון או כפירה ח"ו אינו מסוגל 
להעיב ולהחשיך על הקשר "הפנימי" הזה. וכל העוונות הם רק מעשים 
השלימה  בגאולה  כך  משום  שטות.  רוח  מתוך  שבאים  "חיצוניים" 
ייגאלו כל בני ישראל. כמו שכתב רש"י בפרשת נצבים )ל, ג( שבגאולה 
העתידה הקב"ה "אוחז בידיו ממש איש איש.. תלוקטו לאחד אחד בני 
ישראל". כמ"ש בספר התניא "כל יהודי בוודאי סופו לעשות תשובה.. 
כי לא ידח ממנו נדח". וזהו מה שאנו אומרים לבן הרשע בהגדה של 
פסח "אילו היה "שם" לא היה נגאל". מה שאין כן בגאולה העתידה 

סופו לעשות תשובה ואף הוא ייגאל.

אף לא על עצמו "ויאמר ה' אל משה מי שם פה לאדם". פעם נכנס 
יהודי אצל אדמו"ר הריי"צ, וביקש "תיקון" לדברים מסויימים. בדברו, 
תיאר את מצבו הרוחני הירוד באופן מבהיל ממש. השיבו הרבי: הרי 
לדבר  לאדם  לו  אסור  הרע.  לשון-  איסור  חומרת  בודאי  לך  ידועה 

לשון- הרע, לא על חברו ואפילו לא על עצמו.

בלבד שלא יוכל לדבוק בשכינה, אלא גם יגיע לשפל המדרגה של 
‘מהרהר אחר השכינה', שהרי כבר נתבאר ששניהם תלויים זה בזה 

ואי אפשר להפרידם כלל ועיקר.
ודע שאין כאן רק רמז ודרש מהתורה, אלא לענ"ד יסוד זה הוא 
מוכח ומבואר במצות עשה דאורייתא. וכה הם דברי הגמ' )כתובות 
קיא, ב( עה”פ ‘אחרי ה' אלוהיכם תלכו... ואותו תעבדו ובו תדבקון 
המשיא  כל  אלא  בשכינה,  לידבק  לאדם  אפשר  ‘וכי  ה(:  יג,  )דברים 
בתו לת”ח ועושה פרקמטיא לת”ח והמהנה ת”ח מנכסיו – מעלה 
עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה'. הרי לפנינו מפורש, שהדביקות 
בחכמי הדור – היא למעשה הדרך היחידה בה יכול האדם להתעלות 
למדרגה הנשגבה של ‘דביקות בשכינה'. ואמנם בגמ' סוטה )יד, א( 
פירשו דביקות זו בענין אחר, וז"ל: 'מאי דכתיב אחרי ה' אלוהיכם 
תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי 
ה' אלוהיך אש אוכלה הוא. אלא להלך אחרי מידותיו של הקב"ה, 
מכל מקום  ערומים'...  ערומים אף אתה מלביש  הוא מלביש  מה 
לומר  יש  שכן  הנז',  בכתובות  הגמ'  לדברי  סתירה  זה  אין  לענ"ד 
והיינו  בסוטה,  הגמ'  לדברי  ביאור  תוספת  היא  בכתובות  דהגמ' 
כדי  עד  כך  כל  ונשגבה  גדולה  למדרגה  להגיע  האדם  יוכל  כיצד 
דביקות 'במידותיו' של הקב"ה, הוי אומר ע"י שידבק בת"ח וילמד 

מדרכו והנהגותיו בעבודת השי"ת.

בית דין צדק לענייני ממונות 
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע נייד: 052-7670510

לקיים בנו חכמי ישראל
עם ישראל בכלל וציבור תושבי עירנו באר שבע יע"א

נקראים להעתיר בתפילה ליושב במרומים
לרפואתו השלימה והחלמתו המהירה של 

רבנו הגדול רשכבה"ג 
מרן ראש הישיבה הגאון האדיר

רבי אהרון לייב שטיינמן שליט"א 
בתושחו"י הזקוק לרחמי שמים מרובים 

הרופא לכל בשר יבשרנו בבשורות טובות 
ישועות ונחמות לאורך ימים ושנים טובות

בברכת
והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר



דבר רבני הקהילות

רב ק"ק " שבטי ישראל " בשכונה א'
הרה"ג דוד חדד שליט"א

נא - בקשה

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב דוד חדד

דבר- נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי 
כסף וכלי זהב)יא. ב(בגמרא מובא שאין "נא" אלא לשון בקשה, אמר 
לו הקב"ה למשה: לך ואמור להם: בבקשה מכם תשאלו ממצרים כלי 
וענו  "ועבדום  יאמר אותו צדיק )אברהם(,  זהב, כדי שלא  וכלי  כסף 
אותם" - קיים בהם, "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' - לא קיים בהם 
)ברכות ט:(.יש לשאול, וכי יעלה על דעתינו לומר שהקדוש ברוך הוא 
כדי  ורק  גדול,  ברכוש  שיצאו  שהבטיח  לישראל  הבטחתו  יקיים  לא 
ברוך הוא מקיים את  יטען אברהם אבינו את הטענה, הקדוש  שלא 
השיעבוד  מכבלי  להינתק  והרצון  החרות  לומר, ששאיפת  דבריו?ויש 
במצרים היו כל כך חזקים בקרב ישראל, עד שהיו מוכנים לוותר בלב 
שלם על אותו "רכוש גדול" מן המצרים, שהובטח להם מהשם יתברך, 
ובלבד שלא להתעכב אפילו שעה נוספת אחת בארץ השעבוד. משום 
כך פנה ה' באמצעות משה לעם במלים: "דבר נא" - בקש מהם מן 
המצרים כלי כסף וכלי זהב! כשם שגזירת הגלות והשעבוד הוטלה על 
ישראל בעל כרתם, גם ההבטחה "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" צריכה 
להתקיים בעל כרחם, אפילו שאין רצונם בכך )פרפראות לתורה(.ישנו 
הסבר נוסף לשאלה זו על פי משל: שני מלכים ערכו מלחמה זה לעומת 
רבים משני הצדדים. כראות  ונפלו חללים  זה במשך תקופה ארוכה, 
שריהם  עם  יחדיו  נועדו  תכלית,  ללא  הנפשות  אבדן  את  המלכים 
ויועציהם ומפקדי צבאותיהם, והוחלט להכריז על שביתת נשק, אלא 
שכל צד משני היריבים, הנאבקים על כסא המלכות לשתי המדינות, 
עם  להלחם  בכדי  חייליו,  מכל  ביותר  המצטיין  חיל,  גבור  לו  יבחר 
הצד שכנגד, באופן שיוכל להשליך אותו לתוך בור חי או מת, ואותו 
מלך אשר הגיבור שבצבאותיו הצליח לנצח את יריבו ולהפילו לבור, 
הוא יעלה ויתפוס את רסן השלטון לשתי הממלכות.עשו כן המלכים, 
וצוו לכרות בור עמוק במרחק כמאה מטר מן הבמה אשר שם יעמדו 
שני הגבורים להתגושש ולהתאבק יחדיו. שני הגבורים עלו אל הבמה, 
והנה אחד  ביניהם,  ולהתגושש  להתאבק  מיד  האות התחילו  ובהנתן 
הגבורים שהיה גבה קומה ביותר ולו זרוע עם גבורה, התנפל לפתע 
יריבו נשא אותו על שכמו, ורץ להגיע אל הבור על מנת להפיל  על 

נושם  והוא  ולהשליכו לבור. אולם כאשר התקרב סמוך לבור,  יריבו  את 
בכבדות מכובד משאו, ניצל היריב את יגיעתו של נושאו, הסתער בשצף 
קצף והחזיקו בגבורה נפלאה, ולפתע פתאום השליך אותו לבור לעיני כל 
העם. כל הנצבים הריעו בתשואות רבות לכבוד הגבור המנצח, והמלך שלו 
עלה אל כסא המלוכה, ותפס רסן השלטון של שתי המדינות כאשר הוסכם 
צבאו,  ומפקדי  ועבדיו  שריו  לכל  גדול  ערך משתה  המנצח  ביניהם.המלך 
ובאמצע המסיבה החגיגית ישב הגבור המנצח לימין המלך. וכטוב לב המלך 
ביין, פנה לגבור שלו ואמר לו: יודע אני להעריך את עוז רוחך ואומץ לבך, 
וכל העם אשר בשער נוכחו לדעת כי איש חיל אתה, גבור ואיש מלחמה, 
אולם עם כל זה דע חטאתך, על אשר הפלת את לבבי בעת שנתת ליריבך 
ועל ממלכתי  נצחי והבאת עלי  ואז אמרתי אבד  בתחילה להתגבר עליך, 
חטאה גדולה, אולם כיון שבסופו של דבר הצלת את ממלכתי, לכן הנני 
סולח לך, והנני מעניק לך אות הצטיינות הגבוה ביותר בכל ממשלתי, אתה 
תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי. והנמשל, הקדוש ברוך הוא הבטיח 
לאברהם אבינו: "כי גר יהיה זרעך וכו', ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". וידוע 
לא  עוד  מקום  מכל  בניסן,  בט"ו  ממצרים  יצא  ישראל  שעם  למרות  כי 
הושלמה גאולתם וחירותם עד יום שביעי של פסח שאז נטבע פרעה וכל 
גדול", בודאי  יצאו ברכוש  כן  "ואחרי  ים, ומכיון שכתוב:  חילו במצולות 
שכוונת הקדוש ברוך הוא היתה לאחר שתושלם גאולתם, וזוהי ביזת הים. 
וכבר אמרו חכמינו שביזת מצרים לא היתה נחשבת כנגד ביזת הים. ואם 
כן לקיים ההבטחה של "יצאו ברכוש גדול" עוד חזון למועד, ולא היה צורך 
למהר ולדבר באזני העם לשאול ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ורק 
ואין  ממצרים  יוצא  שהעם  בראותו  אבינו,  אברהם  צדיק  שאותו  מדאגה 
מאומה בידו, יפול לבבו לומר: "ועבדום וענו אותם" - קיים בהם, "ואחרי 
כן יצאו ברכוש גדול" - לא קיים בהם, כי הוא לא ידע עתידות שעתיד 
וישאלו, כדי  השם יתברך לקיים הבטחתו בביזת הים, לכן אמר דבר נא 
שלא יאמר אותו צדיק, טרם ראותו ביצוע ההבטחה וקיומה, שלא קיים 
גדול )אהל יעקב, הו"ד בחזון עובדיה(.יה"ר  בהם ואחרי כן יצאו ברכוש 

שנזכה לגאולה השלימה בב"א. 
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 אורות עונג שבת
פתק קטן

דרכי נועם
"ויבלע מטה אהרן את מטותם" ברוב המקרים, הדרך הטובה 
ביותר לקרב יהודי ליהדות היא ע"י אהבה ואכפתיות. אולם 
"לבלוע"  כלומר,  בתוקף.  אליו  לדבר  כורח  יש  לפעמים, 
נעשתה  ה"בליעה"  א'.  לזכור:  יש  כזה  במקרה  אותו. 
באמצעות המטה של אהרן, שהיה ידוע באהבתו לישראל 
"אוהב שלום ורודף שלום". וכך, התוכחה חייבת להיעשות 
להיטיב  רצון  מתוך  זאת  שעושה  ואכפתי,  טוב  אדם  ע"י 
ב'.  נטיה שלילית אחרת.  ולא מערב ח"ו שום  עם השני, 
בחזרה  להיות  נהפך  שהנחש  ע"י  היתה  עצמה  ה"בליעה" 
עצמה  שהתוכחה  ללמדנו  נחש.  כשהיה  ולא  מטה  להיות 
האדם,  ומזיק את  נחש- שמפחיד  כמו  להיות  צריכה  לא 
אלא כמו מטה-המכה בלבד רק כדי שהמסר החיובי יועבר 

ויקלט, מלב הנקי וטהור מכל כעס או הדגשת עליונות.

מה שמו
משה רבינו פונה אל ה' המבקש ממנו ללכת בשמו למצרים 
ולגאול את ישראל ושואל, "ואמרו לי מה שמו מה אומר 
אליהם". צריך להבין וכי לא ידע משה את שמו של הקב"ה? 
אלא ההסבר הוא שמשה זעק אל ה' מתוך אהבתו הגדולה 
את עם ישראל, כיצד נתן הקב"ה לבני ישראל לסבול מאות 
הקב"ה  של  הנהגתו  הרי  הנוראה.  מצרים  בגלות  שנים 
בעולם מתבצעת באמצעות שמות הקודש שלו, איזה "שם" 
והנהגה היא זו. וגם למשה הוקשתה שאלה-צעקה זו, "מה 
אומר אליהם" על כך השיב הקב"ה "אהיה עמם בצרה זו" 
כלומר שלא עזבתי אותם לרגע ח"ו אלא אדרבא אני הייתי 
ונמצא איתם בייסורי הגלות, כדי להביא אותם לידי זיכוך 
לקראת ההתגלות האלוקית הגדולה במעמד הר סיני נורא 

ההוד – מתן תורה.

זעקתו של משה
בפרשתנו אומר הקב"ה כתשובה על זעקתו של משה רבינו אל 
ה' "למה הרעותה לעם הזה?!", "וארא אל אברהם וכו'". משמעות 
התשובה היא שמצפה לבני ישראל מעמד גדול אלוקי ונשגב שלא 
זיכוך  וכדי לזכות לכך חייבים לעבור  היה כמותו - מתן תורה, 
הייתה  משה  של  שזעקתו  בספה"ק  מבואר  מצרים.  שעבוד  של 
מדוע בנ"י צריכים לעבור זיכוך של עבודת פרך גשמית הרי אפשר 
להחליפה ב"עבודה קשה" רוחנית כמו שהיה אצל שבט לוי שלא 
השתעבדו במצרים, ופירש הזוהר את הפסוק "וימררו את חייהם" 
בתורה.  קושיה  זו   – "בעבודה קשה"  חיינו.  היא  כי  התורה  זו   –

"בחומר" – זה קל וחומר. "ובלבנים" – זה ליבון הלכה. 
ונאמץ  נרצה  רק  אם  בידינו  הדבר  כיום  שגם  למדים  אנו  מכאן 
בוודאי  הקב"ה  הק'.  בתורה  אמת  ויגיעת  התמסרות  לעצמנו 
יקבל את זה כזיכוך שיחליף את קשיי הגלות, ויכין אותנו בנחת 
ובשמחה לקראת המעמד הגדול האלוקי והנשגב של ביאת משיח 

צדקנו. "ותחזנה עיינינו בשובך לציון ברחמים", אמן.
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