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הכופר בטובתו של מקום

גליון מס' 699     עורך: הרב עוזיאל אדרי
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רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה
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לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"

יום ד'
יט' שבט
15.2.17

יום ו'
כא' שבט
17.2.17

יום ה'
כ' שבט
16.2.17

יום ג'
יח' שבט
14.2.17

שבת קודש
כב' שבט
18.2.17

יום א'
טז' שבט
12.2.17

בשלח
ותשר דבורה
17:00
17:59
18:35

פרשת השבוע :
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:               

פרשת השבוע: בשלח-שבת שירה-ט"ו בשבט

רְעֹה ֶאת ָהָעם... )שמות יג, יז( ח ַפּ ַשלַּ וַיְִהי בְּ
אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה:
 כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער...)מגילה י, ב(

יום ד'
יז' שבט
13.2.17

כבר תמה האור החיים, מדוע פרשת בשלח המתארת את יציאת ישראל מעבדות לחירות עולם 
והכוללת בתוכה את 'שירת הים', פותחת בלשון צער – 'ויהי בשלח פרעה' )שמות יג, יז(. זאת 
ועוד, מדוע תלה הכתוב את יציאת מצרים בפרעה – ‘בשלח פרעה', וכי פרעה שלח את העם. 
והן אמת שפרעה גירש את ישראל מפניו: ‘ויקם פרעה לילה... ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם 
אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את ה' כדברכם' )שמות יב, ל-לא(. מכל מקום, ברור שלא עשה 
זאת בטרם נחתה עליו יד ה' החזקה והנטויה. ועיין שם במ”ש האור החיים לבאר בזה, בארבע 
דרכים שונות כיד ה' הטובה עליו. ואולי אפשר לכלול בתוכם, פירוש נפלא: הואיל והיו בעם 
למי, שהתכחשו לכל הניסים ונפלאות הבורא יתברך, ואמרו פרעה הוציאנו ממצרים ואילו לא 
גירשנו מפניו באותו הלילה לא היינו יוצאים משם, אין לך צער לשכינה גדול מזה ועל כן פתחה 
תורה בלשון צער. וזה שאמר הכתוב: ‘ויהי – בשלח פרעה', רוצה לומר, ‘ויהי' – מפני שתלו את 

יציאת מצרים ‘בפרעה'.
וכאן המקום אתי, להזכיר מעשה נורא הידוע בפרקי ההיסטוריה בשם 'מגפת הבארות'. ומעשה 
שהיה כך היה: לפני שנים רבות התחוללה מגיפה איומה בכל יבשת אירופה אשר הפילה חללים 
רבים, ויש אומרים שליש מכל תושבי אירופה נכחדו במגיפה זו. וראה זה פלא, מגיפה זו פסחה 
על כל היהודים הרבים שבתוכה, ולא פגעה אפילו ביהודי אחד. תוצאות הבדיקה על אודות 
הגורם למגיפה זו לא אחרו לבוא, והתברר שמקורה במימי הבארות המזוהמים. אך המה ראו 
כן תמהו מדוע הרעלה זו לא פגעה ביהודים, הלא גם הם שותים מים מאותם בארות. שונאי 
ישראל ניצלו כמובן עובדה תמוהה זו כדי להעליל על היהודים באומרם, היהודים הרעילו את 
הבארות ודאגו לשמור להם מים מבעוד מועד. עלילה נוראה זו, גרמה לסערת רוחות ופרעות 
חמורות, ויהודים רבים נטבחו באכזריות על ידי המון זועם. והנה הלב משתומם, הלא באותו 
הדור זכו ישראל להשגחת השי"ת בנס גלוי ופלאי אשר לא נראה כמותו מיום צאת ישראל 
ממצרים – בו היכה ה' את בכורי מצרים ופסח על פתח בתי בני ישראל. ואם כן היאך, דוקא 
נס זה גרם בעקבותיו פרעות כה איומות ואכזריות. ברם כשהעלו תמיהה זו בפני גדולי אותו 
הדור, השיבו: שאין מקום לתמיהה זו, שכן גם בקרב אותו הדור נמצאו כמה 'משכילים' אשר 
התכחשו לחסדי השי"ת עליהם, ובדקו מדוע מי הבארות לא פגעו בהם. חקרו ומצאו, שישנו 
גֵן חבוי בקרב היהודים, אשר הוא עמיד בפני החיידק הקטלני המצוי במי הבארות... הנה כי 
כשיש  אולם  להצילנו,  כדי  גלוי  נס  עמנו  ברור שהקב"ה עשה  הדור:  אותו  גדולי  כן, הפטירו 
המתכחשים לאותו הנס, שוב אין אנו ראויים ליהנות הימנו. והדברים נוראים ומבהילים. ובזה 

פירושינו לעיל על הפסוק: 'ויהי בשלח פרעה', מקבל משמעות יתירה.
ואכן מצאו יסוד זה מפורש, בגמ' ברכות )סב, ב(: ‘ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול 
בלט )שמואל א – כד, ד(, אמר רבי יוסי ב”ר חנינא כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם, 
שנאמר )מלכים א – א, א( ‘והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו'. ויש להתבונן 
נוראות, הלא שאול רדף אחרי דוד להורגו, ואפשר שיש כאן דין ‘הבא להורגך השכם להורגו'. 
ועל כל פנים, הגע עצמך כיצד מרגיש אדם הנרדף על ידי המלך, כאשר אימת מוות מרחפת עליו 
בלא לאות. והנה כאשר זימן ה' לידו את שאול אשר ישב לנוח ממרדפו על פי המערה שבתוכה 
הסתתר דוד על נפשו, וסוף סוף היה בידו להכות את שאול ולגאול עצמו מיסוריו, לא עשה כן 
אלא רק ‘גזר את כנף מעילו', כדי להראותו כשם שכרת את מעילו כך יכל חלילה להורגו. היש 
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סופר שיוכל לתאר את גדלות הנפש אשר גילה דוד במעשה זה! אולם 
ראה זה פלא, במקום השבח וההלל, באה התביעה הנוראה: אתה ביזית 
גופו  ביזוי  וכי  משתומם,  והלב  מהם.  תהנה  שלא  סופך  הבגדים  את 
וכבודו של שאול היה טוב יותר מאשר ביזוי ‘בגדיו'. ברם כבר הקדימנו 
אין  שחלילה  מכאן,  ודרש  זו  בתמיהה  זצ”ל  בלאזר  יצחק  רבי  הגאון 
כאן תביעה ועונש, אלא יש כאן דין מידה כנגד מידה. והיינו, שהקב”ה 
ברא תכונה בבגד שישמור על חום גופו של האדם, אולם רק מי שהגיע 
להכרה שגם ‘חום הבגד' הוא מפלאי הבורא יתברך, אזי יזכה ליהנות 
מחסד זה. אך מי שלא הגיע להכרה זו, הוא בכלל מבזה את ‘טבע' הבגד, 
ועל כן סופו שאינו נהנה ממנו. וזה עומק דין מידה כנגד מידה, והדברים 

מדברים בעד עצמם.
וראיתי בספר אגדה, שכתב להמשיל ענין זה במשל קולע: מעשה בראם 
)מין חיה גדולה( אשר קרס תחתיו, ומפאת משקל בשרו כי רב הוא, לא יכל 
לעמוד על רגליו בלא סיוע של אחר. התחנן לו הראם ביער ליד מסייעת 
ולא מצא, עד שעבר שם שור אחד אשר נכמרו רחמיו עליו והתאמץ 
על  קפץ  רגליו,  על  הראם  כשהתרומם  רגליו.  על  שהעמידו  עד  מאוד 
השור לטורפו. אמר לו השור, כלום אין בך קורטוב של רגש, הרי אני 
הוא זה שהעמדתיך על רגליך והיאך תוכל לטרוף את בשרי. השיב לו 
הראם, אל נא תקשור זה בזה, הן אמת שהצלתני מכל מקום הרי אתה 
הטרף הראשון שנזדמן לסעודתי אחר שעות רבות של רעב. המשיכו 
להתווכח ביניהם, עד שהחליטו לפנות לשופט היער הלא הוא השועל. 
אחרי ששמע השועל את טענות בעלי הדין, פנה השועל לראם בהצעה: 
הואיל ואיני יודע עד כמה התאמץ השור כדי להעמידך על רגליך, עצתי 
אליך שתקרוס שוב תחת רגליך ולאחר שהשור יעזור לך שוב להתרומם 
טיפשותו,  ברוב  הראם  עשה  וכן  פסקי.  את  לפסוק  אוכל  רגליך,  על 
רגליו, שכן  על  נפול  עזוב אותו  לו,  ואמר  הפטיר השועל לעבר השור 
‘לזה לא עושים טובות'! ולהבדיל בין קודש לחול, כך היא ממש הנהגתו 
המר  גורלו  על  תמיד  ומתאונן  בחסדיו  מכיר  שאינו  מי  הקב”ה:  של 
והנמהר, הרי זה הקב”ה מונע ממנו את כל הטוב שהיה מנת חלקו עד 

היום. וזו תוכחה גלויה לכל המתלוננים והמתאוננים למיניהם!

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר שבע כי 
ובימים  הכשרות  תעודות  של  תוקפם  פג 
יש  ולכן  הכשרות  תעודות  חודשו  אלו 
לדרוש תעודת כשרות מקורית בתוקף 
עם חתימה וחותמת, בצירוף הולוגרמה של 

הרבנות באר שבע.

כמו כן הרינו מודיעים כי אין 
לסמוך על שילוט " כשר"

אלא יש לדרוש 
"תעודת כשרות" 
מקורית בתוקף

בברכת
יאכלו ענוים וישבעו

מחלקת הכשרות



דבר רבני השכונות

רב שכונה ד' ורב חברה קדישא
הרה"ג אברהם טריקי שליט"א

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם טריקי

ענוה גדולה מכולם
חשובין?  אנחנו  מה  )ט"ז,ח'(  תלונותיכם"  עלינו  לא  מה  "ונחנו 
)רש"י(. גדול מה שנאמר במשה יותר מאברהם אבינו,אברהם אבינו 
אמר: "ואנכי עפר ואפר" אבל משה רבינו אמר: "ונחנו מה" )חולין 
פט(.התורה מעידה על משה רבינו "והאיש משה ענו מאד" )במדבר 
לך:  לומר   – יו"ד  האות  חסרה  ענו  שבמילה  להתבונן  ויש  ג(  יב, 
עי"ן- במילואה:  ענו  נכתוב  שאם  אבריו,  רמ"ח  בכל  עניו  שהיה 
מיעט  שמשה  רמ"ח,ומפני  למספר  עולים  שהם  נמצא  נו"ן-ו"ו 
עצמו, הקב"ה הגביהו ואף קרא את התורה על שמו,שנאמר "זכרו 
תורת משה עבדי" )מלאכי ג, כב,(.גדולתו של משה באה לידי כך 
שלא נתפעל מכל ההשגות העליונות שהשיג,אלא נשאר שפל רוח 
בעיני עצמו, בדומה לאדם פשוט שעומד על גג גבוה אשר לא יעלה 
בעצמו  יודע  הוא  גבוה,שכן  שהוא  בזה  להתגאות  דעתו  על  כלל 
שהוא לא גבוה בכלל ורק הגג מגביהו,כך גם משה אף כי ידע את רב 
מעלתו,היה סבור שאין המעלות משל עצמו אלא מתנת ה',ולו היו 
ניתנים לאחר היה הלה מנצלם יותר ממנו.ושואל "החוזה מלובלין" 
השערה,כפי  כחוט  שקולים  יהיו  אנשים  ששני  יתכן  כיצד  זצ"ל: 
שמעיד הפסוק "ונחנו מה"? אלא הפירוש: שבאמירה זו הציגו משה 
כלא  עצמם  שרואים  בהצהירם  ענוה  של  מופלגת  מידה  ואהרון 
גדול  )פט(:  חולין  במסכת  ואפר,כמ"ש  מעפר  פחות  אפילו  כלום 
הנאמר במשה יותר מאברהם אבינו. אברהם אבינו אמר "ואנכי עפר 
ואפר",אבל משה רבינו אמר " ונחנו מה ".ובכך נתייחדו מכל שאר 
בני אדם,שכן אנשים הרואים עצמם כמשהו,לעולם אינן שווים זה 
באורח  לביטול עצמיותם  ואהרון  מגיעים כמשה  לזה,אבל כשהם 
כל פקפוק שהם שקולים כאחד. בלי  לומר עליהם  מוחלט,אפשר 
וכפי שמסופר על  זו של ענוה,  ידעו לשמור מידה  גדולי רבותינו 

בכניסה  מודעה  תשעים,הדביק  לגיל  בהיכנסו  זצ"ל:  לאפיאן  הגרא"ל 
לישיבת "כנסת חזקיהו" בזו הלשון:אני מבקש מהעולם ובני הישיבה 
שלא יעמדו כשאני נכנס לבית המדרש,יש לי הרבה עגמת נפש מזה.
רחוק  היה  נפש."הכבוד"  ועוגמת  אמיתי  צער  חש  אכן  לאפיאן  רבנו 
מאד ממנו.הגאון רבי אריה לוין זצ"ל, רבם של האסירים,חש בכל גופו 
אחד  סיפר  למעשה.וכך  הלכה  בעצמו  אותה  וקיים  הענוה,  מידת  את 
מתלמידיו: בהיותי נער קטן,נמנה הייתי על ישיבת "עץ חיים",באחת 
הלילות, הופתעו הוריי בראותם את ר' אריה ניצב בפתח ביתנו. התברר 
שבצהרי אותו יום,נגשתי לחדרו של ר' אריה,ששימש כ"משגיח רוחני" 
אריה  ר'  מה.ביקשני  דבר  אותו  לשאול  למדתי,כדי  בו  תורה  בתלמוד 
משהמתנתי  שעה.  אותה  היה  עסוק  קמעא,כי  לו  שאמתין  בעדינות 
שעה ארוכה ונוכחתי לדעת כי רבנו עסוק הלכתי לביתי. תמהו הורי 
ואמרו לו: ר' אריה,וכי בשל כך היית צריך להטריח עצמך ולכתת רגלך 
היה  היום מה  היית לשאלו למחרת  יכול  בננו,והרי  אל  להגיע  בלילה 
חפצו?רציתי להפיס דעתו של בנכם ולא חפצתי שיצטער בשל כך אף 
לילה אחד. הרמב"ן באגרתו כותב: "מידת הענוה היא מידה טובה מכל 
רוח  עליך  תשרה  אז  הענוה  במידת  תתנהג  וכאשר  הטובות  המידות 
השכינה וזיו כבודה וחיי העולם הבא,השפל עצמך וינשאך המקום".ולכן 
אל לנו לחשוב חלילה כי אם נתנהג במידת הענוה יקטן וימעט מערכנו, 
אלא להיפך, ככל שאדם יקטין את עצמו, אז 
אחרים,והלואי  בעיני  מאד  יגדלהו  הקב"ה 

ונזכה להידבק במעלה הזו.
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