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גליון מס' 700     עורך: הרב עוזיאל אדרי

בברכת שבת שלום ומבורך

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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"
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זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה
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לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"
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פרשת השבוע :
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:               

פרשת השבוע: יתרו

יום ד'
כד' שבט
20.2.17

טוב עין יבורך
טוב  שם  הבעל  אומר  עליהם"  זדו  אשר  בדבר  "כי 
הק' זיע"א: מכאן למדים שאדם שדן את חבירו לכף 
זכות, ותמיד מסנגר ומדבר טוב על השני, הרי בכך 
הוא עושה טובה לעצמו, שנאמר "טוב עין יבורך". 
וההסבר לכך שעונשו של אדם נקבע לפי פסק דינו 
שלו עצמו. כיצד? כאשר יהודי רואה יהודי שני עושה 
מעשה רע מיד הוא פוסק בליבו את העונש הראוי 
לו, בכך הוא פוסק גם כן על עצמו שכן גם הוא עצמו 
אינו חף מעוון זה. לזה רומז הפסוק "כי בדבר אשר 

זדו עליהם".
ועפי"ז מבאר הבעש"ט את לשון המשנה "ונפרעין מן 
האדם מדעתו ושלא מדעתו" שבתחילה שואלים את 
"דעתו " על אדם אחר שעשה מעשה מסויים. וכאשר 
פוסק את הדין בחושבו שהמדובר אודות "פלוני" – 
נפרעין "ממנו" על עניין הדומה שהוא עצמו עשה, 
שפסק  ביודעו  שכן,  מדעתו",  "שלא  זה  הרי  ועתה 

בכך את הדין על "עצמו" רצונו לחזור בו. 

אהבת ה'
ית הָהָר )שמות יט, יז( ַתְחִתּ בּו בְּ חֲנֶה וַיְִּתיַצְּ וַּיֹוצֵא מֹׁשה אֶת הָעָם לִקְרַאת הָאֱֹלִהים ִמן הַמַּ
בתחתית ההר: לפי פשוטו ברגלי ההר. ומדרשו, שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם כגיגית. )רש"י(

וכה הם דברי רבותינו בתלמוד )שבת פח, א( על פסוק זה: ‘מלמד שכפה עליהם הקב”ה הר 
כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם... אמר 
רבה אעפ”כ הדור קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב )מגילת אסתר ט, כז( קיימו וקיבלו היהודים 
– קיימו מה שקיבלו כבר'. הנה כי כן מפורש לפנינו, שהמפתח לקבלת התורה בשמחה – 
הוא אהבת ה' והכרה ברורה בחסדיו המרובים עמנו בכל עת ובכל שעה. ולהכרה זו הגיעו 

ישראל בימי אחשוורוש, מפני ‘אהבת הנס' שהיתה להם, כמבואר ברש”י שם )ד”ה בימי(.
ויש להתבונן נוראות, וכי דור דעה אשר הוציאם הקב”ה ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה 
באותות ומופתים עד אין חקר, וקרע להם את הים, נתן להם את התורה, והוליכם במדבר 
ארבעים שנה בניסים גלויים ומופלאים אשר לא נודע כמותם בכל הדורות, לא ראו ניסים. 
וכי נס קריעת ים סוף ואכילת המן ומים שהוציא להם מהסלע וענני כבוד ששמרו עליהם 
במדבר, אינם ניסים מופלאים! ובמה נשתבח ‘נס אחשורוש' – מכל הניסים הללו, עד שהיה 
נמצא  לכפות עליהם קבלת התורה! ברם לכשנתבונן במקראות מפורשים בתורה,  צריך 
קברים  אין  ‘המבלי  במדבר:  לאבותינו  שהיו  ומשונות  שונות  טענות  של  ארוכה  מסכת 
במצרים לקחתנו למות במדבר' )שמות יד, יא(, ‘זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים' )במדבר 
ה'  בשנאת  ‘ותאמרו  הנוראים  בדברים  לשיאם  שהגיעו  קשות  תלונות  כהנה  ועוד  ה(  יא, 
אותנו הוציאנו מארץ מצרים' )דברים א, כז(. וברור שלא היו מגיעים לטרוניות כאלו, אילולי 
התחושה של ‘מגיע לנו'. כלומר מאחר שהשי”ת הוציאנו ממצרים ובחר להוליכנו במדבר 
ארבעים שנה, בדין הוא שצריך לספק את כל צרכינו ולהצילנו מפגעי המדבר ומכל הקמים 
עלינו לרעה וכו'. ועל כן הגם שקיבלו את כל צורכם בדרך ניסית, מכל מקום ניסים אלו 
בימי  אולם  עליהם.  חופפת  לי'  ה'מגיע  כי תחושת  יען  ה',  באהבת  ליבם  את  מילאו  לא 
אחשורוש אשר זכו לנס מופלא דוקא בעידן של התרחקות מהקב”ה – בסעודתו של אותו 
רשע, ומשם צמחה להם הישועה, אזי נתמלא ליבם באהבת ה' אין סופית אשר הביאה 
יען  בנים הם למקום,  פי שחטאו  – אף על  לה' אלוהיכם'  ‘בנים אתם  אותם להכרה של 
כי ידעו בבירור שלא היו ראויים לאותו הנס וזכו לחנינה מאוצר מתנת חינם באהבת ה' 

עליהם.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא, מתוך דברי המדרש )מובא בדעת זקנים שם(, וזה לשונו: 
‘כשנתן הקב”ה תורה לישראל, עטף ונתן חרב בתוך התורה ואמר להם, אם אתם מקבלים 
התורה מוטב ואם לאו תהרגו בחרב זו. הדא הוא דכתיב, אם תאבו ושמעתם טוב הארץ 
תאכלו וגו' ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו', עי”ש. ולאור האמור, אפשר שיש כאן מעין 
יוקדת  ה'  וסימן הוא שאהבת  כנגד מידה. שכן אם מקבלים הם את התורה, אות  מידה 
בקרבם יען כי מכירים הם בחסדיו, ועל כן בדין הוא שימשיכו לאכול מטוב הארץ. אך אם 
אין הם מקבלים התורה, אות וסימן הוא שלא הגיעו להכרה זו, ועל כן בדין הוא שחרב 

יאכלו, שהרי כבר אמרו )ברכות סב, ב( ‘כל המבזה את הבגדים סוף שאינו נהנה מהם'!
ודע שכור המבחן שבין הלומד תורה מתוך אהבת ה' – למי שלומד רק מתוך 'חיוב', אינו 
ניכר רק בעמל התורה, אלא גם במה שהוא מוכן להתאמץ כדי ללמדה לאחרים. ואפשר 
והיינו  ישראל',  בני  את  ולמדה   – הזאת  השירה  לכם את  כתבו  'ועתה  בכתוב  רמוז  שזה 
שרק מי שמחבב את התורה כשירת חייו יען כי אהבת ה' יוקדת בקרבו, אזי הוא מלמדה 

לאחרים, הגם שאינו מצווה אלא ללמדה לבנו – 'ושננתם לבניך' )דברים ו, ז(.
ובשכר זאת אמרתי לבאר בזה מעשה דרבי פרידא המבואר בגמ' )עירובין נד, ב(, וזה תרגומו: 
לרבי פרידא היה תלמיד שהיה לומד אתו כל דבר ארבע מאות פעם עד שידעם. פעם אחת 
באו לקרוא לרבי פרידא לדבר מצוה, ורבי פרידא למד עם תלמידו ארבע מאות פעם ולא 
לך  לו: מאז שבאו לקרוא  היום שאינך מבין, השיב  רבי פרידא: מה נשתנה  הבין. שאלו 
לדבר מצוה הסחתי את דעתי, כי חשבתי שבכל רגע אתה עלול ללכת. אמר לו רבי פרידא: 



רוצה  שאתה  דבר  כל  שלפני  היא  העצה  עמך"  אלוקים  ויהי  "איעצך 
ואז  זה  במעשה  עמך  נמצא  האלוקים  אם  תחילה  תתבונן  לעשות 
תעשהו. אם חלילה אין האלוקים נמצא במעשה זה – אל תעשהו.                                                                                    
)רבי מיכל מלכוביץ'(

'אמת'  ואילו  לזו  זו  קרובות  אותיותיה  'שקר'  המילה  אמת"  "אנשי 
אותיותיה רחוקות זו מזו, כי יש מי שמגיע אל האמת מיד )כמו האות 
א'(, יש מי שמשיג את האמת באמצע הדרך מתוך חיפוש ויגיעה )מ' 

האות האמצעית( ויש מי שאינו מגיע אל האמת אלא בסוף )ת'(.
)הרבי ממודז'יץ(

"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" מפרש רש"י: "ממלכת כהנים-שרים" 
נתאוו  לא  מעולם  כי  זולתנו,  על  ומושלים  שרים  להיות  הכוונה  אין 
ישראל להיות מושלים על האומות אלא הכוונה היא שיהיה כל אחד 

שר ומושל על עצמו ולא יהא כפוף לכבלי היצר הרע.           
)שם משמואל(

"והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ" מתי תהיו לי סגולה 
מכל העמים? כאשר "לי כל הארץ" – כאשר גם את מעשיכם הגשמיים 

והארציים תעשו לי – לשמי, לשם שמים.
)הרבי מצ'ורטקוב(

"השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו" כל הולך ועולה בהר של תורה 
שטחי  בלימוד  בקצהו,  בנגיעה  להסתפק  שלא  וייזהר  יישמר  וחכמה 
בוריו.                                                                על  לימודו  את  וידע  הפסגה  על  ויעלה  יטפס  אלא  בלבד, 
 )רבי מנחם מענדל מקוצק(

"וירד משה מן ההר אל העם" מפרש רש"י: "מלמד שלא היה משה פונה 
לעסקיו". אף על פי שמשה זכה ועלה למרום לא עשה מזה 'עסק' ולא 
התרברב על העם אלא ישר מן ההר ירד אל העם...                                                                                         
)פניני תורה(

"משה ידבר והאלוקים יעננו בקול" השכינה הייתה מדברת מתוך גרונו 
של משה, ולכן כאשר משה דיבר היה בו קול ה' – קולו של משה הוא 

קול ה'.                     
 )רבי יהושע מקוטנא(

"ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל" לא די להם למנהיגי העם שהם 
כשרון  בעלי   – חיל"  "אנשי  גם  להיות  עליהם  אלא  לעצמם  ה'  יראי 
להיאבק למען היהדות, להכיר את דרכי האויב וכיצד להתגונן מפניו.                                                                                
)ספורנו(

"ויחן שם ישראל כנגד ההר" דורשים על כך חז"ל: "כאיש אחד בלב 
אחד". בשעה שבני ישראל עומדים מאוחדים ומחוברים זה לזה, "כאיש 
אחד בלב אחד", יכולים הם לעמוד אפילו "נגד ההר" – נגד יצר הרע 

הדומה להר.                                                   
)אור ישרים(

"ויחן" הוא מלשון חן, אחדות אמיתית יכולה להיות רק כאשר יהודי 
אחד נושא חן בעיני חברו.

)רבי יצחק מוורקה(

השופר  קול  את  בשנה  פעם  השומעים  יש  מאוד"  חזק  שופר  "וקול 
של ראש השנה. ויש השומעים את קול השופר של מתן תורה כל ימי 

חייהם.            
 )רבי לוי יצחק מברדיטשוב(

"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" כאן נרמזו שלושת הכתרים )המעלות( 
שניתנו לישראל בעת מתן תורה – תורה, מלכות וכהונה. "ואתם תהיו 
ועוסקין  לי  פנויין  דברי המכילתא: "שתהיו  פי  רמז לתורה על   – לי" 

בתורה", "ממלכת" – רמז למלכות, ו"כהנים" – רמז לכהונה.
)ליקוטי שיחות(

בברכת שבת שלום ומבורך

תן לי את ריכוזך ואלמד אותך עוד ארבע מאות פעם, ואכן בתום 
הלימוד הבין התלמיד את תלמודו. יצאה בת קול מן השמים לרבי 
מאות  ארבע  חייך  על  לך  שיוסיפו  רצונך  מה  לו,  ואמרה  פרידא 
שנה, או שתזכה אתה וכל בני הדור שלך לחיי העולם הבא. בחר 
בעולם הבא, אמר להם הקב”ה, אם זו בקשתו אזי תתנו לו זה וזה, 
עכת”ד. ויש להעיר, היאך זכה לשכר מופלג כל כך גם בעוה”ז, והרי 
יפלא,  וביותר  ליכא.  עלמא  בהאי  מצוות  דשכר  היא  ערוכה  גמ' 
מדוע עד עתה שלימדו תורה בכל יום ‘רק' ארבע מאות פעמים! 
מה  יובן, שכן  לדברינו  ברם  הזה.  בחלק מהשכר  לפחות  זכה  לא 
שלימדו תורה בכל יום ארבע מאות פעמים, כבר מבואר במפרשים 
)שם( שאפשר שזה מכסת הלימוד בו חייב המורה ללמד לתלמידיו. 
מאות  ארבע  עוד  היום  באותו  ללמדו  מדיליה  שהוסיף  מה  ברם 
פעמים, הגם שלא היה חייב בכך, זה הלימוד הנובע מתוך אהבת 
ה' וחביבות התורה, ועל כך בדין הוא שנוטל את שכרו בעולם הזה 

ובעולם הבא – ‘תנו לו זו וזו'!
ה'  נא  ‘והערב  התורה  בברכות  יום  בכל  אומרים  שאנו  וזהו 
והיינו  לשמה',  תורתך  ולומדי  בפינו...  תורתך  דברי  את  אלוקינו 
מבקשים  אנו  תורה',  דברי  על  ‘וציונו  בברכת  שפתחנו  אחרי 
מהקב”ה שיתן בליבנו להרגיש את מתיקות התורה עדי עד יהפוך 
‘הציוי' – ללימוד תורה באהבה מתוך עריבות. יען כי רק אז נוכל 
בדברי  מבואר  זה  וכעין  לשמה'.  תורתך  ‘ולומדי  לדרגת  להגיע 
‘כולם ישבעו  לגבי התורה  )בהקדמה( עה”פ הנאמר  בעל ההפלאה 
ויתענגו מטובך', שכן טבע הוא בתענוגות העולם שאחרי שביעה 
ואינה  נמשכת  שמתיקותה  התורה  לגבי  משא”כ  התענוג,  נפסק 
נמאסת, ולכן אדרבה ככל שישבע בה יותר – כך ירגיש במתיקותה.
‘אם  ומרגלא בפומיה של החפץ חיים אשר אמר פעם לתלמידו 
חפץ אתה לזכות לחיי העולם הבא, עליך להרבות במצוות ומעשים 
טובים. ואם חפץ אתה גם בעולם הזה, לך ללמוד דף גמרא! ובזה 
יובן דברי תנא דבי אליהו: ‘כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו 
שהוא בין העולם הבא', והעיר רבה של ירושלים הגאון רבי שלום 
העולם  בן  ‘שיהיה'  לו  מובטח  לומר  לו  היה  הרי  זצוק”ל  משאש 
הבא. ופירש בטוב טעם, שהטועם טעמה של תורה וזוכה להרגיש 
במתיקותה, אזי מובטח שירגיש מעין העולם הבא גם בעולם הזה. 
וזה שדקדק התנא מובטח לו ‘שהוא' בן העולם הבא – גם בעולם 

הזה!

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



הזדמנות אחרונה
 בימי השובבי”ם
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 אורות עונג שבתלאלא סוליקה
הנערה הקדושה

התורה היא חיינו ואורך ימינו
שלום בית - לימוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפש 
שנהפכים  ביתו,  בני  ובנפשות  הלומד  בנפש  ממש, 
אווירה  בבית  יוצר  הלימוד  לגמרי.  אחרים  לאנשים 
ונותן  נעימה של תורה ויראת שמיים, רוגע ושמחה. 
בית  לשלום  וזוכה  ביתו  בני  בעיני  מיוחד  חן  לאדם 

אמיתי.
לביתו,  בערב  מגיע  אדם  כאשר   - מתפללת  התורה 
כשהוא עייף ויגע מעבודת יומו – שרוף מן השמש או 
ואפילו  על שיעורו הקבוע,  ושומר   – הקור  מן  קפוא 
אור  עליו  מאיר  אזי  בלבד,  שומע  אלא  מבין  אינו 
ומעוררת  והתורה הק' בעצמה מתפללת  עליון  מקיף 
עדין  נעשה  והוא  ביתו,  בני  ועל  עליו  רבים  רחמים 
יותר, נשמתו מקבלת חיות חדשה, המשפיעה על כל 

תחומי חייו. 
פרנסה טובה - שיעור תורה הנלמד בבית הכנסת יחד 
ברבים, הוא אור ומקור להצלחה וכלי מלא ברכת ה' 
לפרנסה טובה – בגשמיות וברוחניות, ללומדים עצמם 

ולבני ביתם.
אחרים  לעורר  עצמו  שמוסר  מי   - מופלג  שפע 
להשתתף בשיעורי תורה ברבים – התורה לא תישאר 
ברכה  מופלג  שפע  ביתו  אל  תביא  היא  לו.  חייבת 

והצלחה, בגשמיות ורוחניות.
נשאר  רושם  איזה  ידעו  לו   - העולם  אוויר  טיהור 
בעולם מאמירת פסוק חומש או תהילים שהוא מטהר 
דברי  בלי  ברחוב  הולכים  היו  לא  העולם,  אוויר  את 
תורה. מי שמרבה באמירת משניות ותהילים בעל פה, 
ניצול מ"חיבוט הקבר" ומ"כף הקלע", בזכותו העולם 
ביותר.  נעלה  רוחנית  לעליה  וזוכה  ועומד,  קיים 
כשהולכים ברחוב, הדומם-העץ והאבן חשים ויודעים 
מי הוא זה הפוסע על גבם והולך עליהם-אדם ריק, 

או אדם עם תורה.
בשדה,  תלמידיו  עם  היה  הבעש"ט  פעם  מסופר 
ידו על  יניח  וכל אחד  וציווה עליהם לעמוד בעיגול, 
כתף חבירו. כשעשו כן, ראו לפתע שכל השדה מלאה 
בתפילין,  ועטורים  בטלית  עטופים  דמויות  בהמוני 
ומתפללים. אמר להם הבעש"ט, שלפני יותר משלוש 
התפילות  זה,  במקום  יהודים  התפללו  שנה  מאות 
עצמן אמנם עלו למעלה למרום, אך מה שראיתם זה 
רק הרושם שעשו אותיות התפילה במקום זה, כי מכל 

דבר שבקדושה נעשה ונשאר רושם לעולם.

הצדקת

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון
 כג’ בשבט תשע”ז )19.2.17(


