בס"ד

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

פרשת השבוע :וארא

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
חודש שלום ברכה טובה

כתב מרן ה"בן איש חי" זיע"א" :חודש שבט"
ראשי תיבות ש'לום ,ב'רכה ,ט'ובה .וכן שנתבשר
בשורות טובות .חודש שבט הוא החודש החמישי
לחודשי החורף (החל מתשרי) ,והוא מקביל לחודש
החמישי מחודשי הקיץ (החל מניסן) ,חודש אב.
בראש חודש אב חל יום ההילולא של אהרן הכהן
ע"ה ,שהיא ההילולא היחידה שהוזכרה בתורה,
ובהדגשה שכל ישראל התאבלו עליו באחדות
מלאה (במדבר לג ,לח) ,זה בא ללמדנו ,בהקבלה
חודש שבט לחודש אב ,כדי שחודש אב יהפך
לששון ושמחה ,שנתבשר בשורות טובות בבשורת
הגאולה השלימה עלינו להתאחד .כדאיתא באבות
(א ,יב) "הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום,
ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום ו' שבת קודש
יום ד' יום ה'
יום ג'
יום ב'
יום א'
כז' טבת כח' טבת ער"ח שבט ר"ח שבט ב' שבט ג' שבט ד' שבט
20.01.18 19.01.18 18.01.18 17.01.18 16.01.18 15.01.18 14.01.18

עלות השחר
5:34
זמן טלית ותפילין
5:41
זריחה  -הנץ החמה 6:44
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:42
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:13
חצות יום ולילה
11:50
מנחה גדולה
12:20
פלג המנחה
16:10
שקיעה
17:02
צאת הכוכבים
17:15

5:34
5:41
6:44
8:42
9:13
11:50
12:20
16:10
17:03
17:16

5:34
5:41
6:44
8:42
9:13
11:51
12:21
16:11
17:04
17:17

5:34
5:41
6:43
8:42
9:13
11:51
12:21
16:12
17:05
17:17

5:33
5:40
6:43
8:42
9:13
11:52
12:22
16:12
17:06
17:18

5:33
5:40
6:43
8:42
9:14
11:52
12:22
16:13
17:06
17:19

"שבת מברכין"

המולד ליל רביעי ,בשעה  2:25ו2-חלקים
ראש חודש שבט ביום רביעי הבעל"ט.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

וארא
כה אמר

16:40
17:32
18:05

5:32
5:39
6:42
8:42
9:14
11:52
12:22
16:14
17:07
17:20

גליון מס'

746

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
חבל על דאבדין ולא משתכחין

ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִי ה' (שמות ו ,ב)
ֹלהים ֶאל מ ֶֹשה וַ י ֶ
וַ ַיְד ֵבר ֱא ִ
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.
ושמעתי לבאר עומק תוכחה זו ,בדרך משל לעיר גדולה אשר התפנתה בה משרת
הרבנות ,ולאחר חיפושים על פני כל הארץ ,מצאו רב נכבד ותלמיד חכם מובהק אשר
נראה להם מתאים לשמש כרב העיר .משלחת נכבדה של שבעה מטובי העיר הגיעה לביתו
של כב' הרב ,והציעה בפניו את משרת הרבנות .אלא שהרב סירב להצעה 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 הרב בנימוס
את הצעת כס הרבנות ,וחזר לביתו .שמע ראש הקהל כי נכשלו מאמצי 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 שהרמב"ם והשו"ע לא ביקרו
מעולם בעיר הזו .ענה ראש הקהל בחכמה ,זהו בדיוק 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...
ואכן דוקא מליצה זו ,יש בה כדי ללמדנו את עומק דברי רש"י על אודות
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה
גלות וגאולה

"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" כתב ה"אמרי חן":
צרות הגלות הקשו את חושי בני ישראל במידה כה רבה ,עד שהם
כבר לא הבינו את שפת הגאולה .יותר היה קשה להוציא את הגלות
מהתודעה של עם ישראל מאשר להוציא בפועל את עם ישראל מהגלות.

משה רבינו

אומר המגיד ממעזריטש זיע"א" :ואני ערל שפתיים" משה רבינו היה
במדרגה גבוהה ועליונה כל כך ,עד שלא יכול היה לצמצם את עצמו
בבחינת הדיבור.

משה ואהרן

"הוא אהרן ומשה ...הוא משה ואהרן" כתב ב"ליקוטי תורה"' :משה' עניינו
לימוד התורה ,ו'אהרן' עניינו עבודת התפילה (שהרי תפילות במקום
קרבנות תיקנון ,והקרבנות היו בתחום עבודתו של אהרן) .השווה אותם
הכתוב ,שכן פעמים יש להקדים את 'משה' ל'אהרן' – שאדם יעסוק בתורה
ובמצוות כדי שאחר כך יוכל להתפלל כראוי מתוך אהבת ה' ,ולפעמים יש
להקדים את 'אהרן' ל'משה' – שהאדם יעורר בליבו אהבת ה' בתפילה כדי
שיוכל אחד כך לעסוק בתורה ובמצוות כראוי.

מטה האלוקים והנחש-תנין

"וישלך אהרן את מטהו ...ויהי לתנין" כתב בעל התניא זיע"א בספרו "תורה
אור"" :תנין  -נחש" מסמל את קליפת מצריים כפי שנאמר (יחזקאל ט')
"הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו"" ,מטה"
הוא מלשון הטיה והמשכה .וזהו "מטה האלוקים" דהיינו רמז להמשכת
וירידת האור האלוקי מלמעלה למטה ,שבבריאת העולם נפלו הרבה
ניצוצות קדושה במצרים יותר משאר הארצות .בהפיכת המטה לנחש
 תנין נרמז שהשורש והמקור של קליפת מצרים הוא האור האלוקי –הניצוצות קדושה שירדו למטה מטה על ידי צמצומים רבים עד שנתהוותה
ממנו מציאות של קליפה .ובהפיכת ה"תנין" בחזרה ל"מטה" בידו של משה
רבינו נרמזה גאולת אותם הניצוצות קדושה ושל עם ישראל ממצרים.

אורות הכשרות
התוכחה הנוראה שהוכיח הקב"ה את משה רבינו ע"ה – אם לא
למדת מאבותיך ,אזי 'חבל על דאבדין ולא משתכחין' .והדברים
מבהילים ומדברים הם בעד עצמם.
ומכאן התביעה הנוראה של הנביא (ישעיה נז ,א)' :הצדיק אבד
ואין איש שם על לב' ,רוצה לומר כיון שאין איש שם על לב ללמוד
מדרכיו של הצדיק ,אזי הוא גורם בכך 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 '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' (שבת קה ,ב)' :כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן
ומניחן בבית גנזיו ,שנאמר (תהלים נו ,ט) נודי ספרתה אתה שימה
דמעתי בנואדך הלא בספרתך' .ויש להעיר ,מה ענין ספירת הדמעות
וגניזתם ,וכי יש שכחה מלפניו ח"ו .וביאר רבינו ,כיון שעיקר הבכי
הוא על האבידה ,א"כ בזאת יבחן אם היו אלה דמעות שיש בהם
תועלת לתיקון המעשים ודביקות בדרכיו של הצדיק ,או שחלילה היו
אלה דמעות שאין בהם תועלת ,ועל כך הקב"ה סופרן ומניחן בבית
גנזיו כדי לדעת בעתיד מה יעלה בגורלן!

בברכת שבת שלום ומבורך

דמים תרתי משמע

"ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור" כתב ה"דגל מחנה אפרים":
נאמר במדרש" :ממכת דם נתעשרו ישראל" שכן המצרים נאלצו לקנות
מים מבני ישראל שרק אצלם לא נהפכו המים לדם .מכאן היסוד לאמרה
הידועה" :דמים תרתי משמע" – לגבי המצרים הייתה משמעותם של
"דמים" – דם ממש ,ולגבי בני ישראל – "דמים" – כסף.

ארבע לשונות של גאולה

"והוצאתי ...והצלתי ...וגאלתי ...ולקחתי" כתב ה"אור התורה" :בארבעת
הלשונות הללו מרומזים ארבעת החגים :ראש השנה ,סוכות ,פסח
ושבועות" .והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" – רמז לראש השנה
שאז נתבטל השעבוד (מסכת ראש השנה יא')" ,והצלתי" רומז לסוכות
כי "והצלתי" הוא מלשון צל סוכה" ,וגאלתי" רומז לפסח שבו נגאלו בני
ישראל ממצרים" .ולקחתי אתכם לי לעם" רומז לשבועות שאז נעשו בני
ישראל עם ה' על ידי מתן התורה.

מתן תורה

"ולקחתי אתכם לי לעם ...וידעתם כי אני ה'" כתב רבי לוי יצחק מברדיטשוב
זיע"א בספרו "קדושת לוי" :האלוקות עצמה אינה ניתנת לתפיסה דהרי
"לית מחשבה תפיסה ביה כלל" ורק על ידי התורה והמצוות ניתן להגיע
להכרת האלוקות כי התורה והקב"ה חד הם .ולכן על ידי "ולקחתי אתכם
לי לעם" – שזהו מתן תורה ,ניתן להגיע ל"וידעתם כי אני ה'".

ניסים ונפלאות

"וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם" כתב ה"שפת אמת" :יש כאן הבטחה
שלא זו בלבד שבני ישראל ייגאלו אלא שגם יכירו ויידעו כי ה' יתברך
הוא שגאל אותם וכי הגאולה תגביר ותעמיק בהם את ההכרה והאמונה
בקב"ה .זוהי התכלית והמטרה של כל הניסים והנפלאות שעושה ה'
איתנו ,להכיר על ידם את הקב"ה שהוא הוא המושיע האמיתי.

קל וחומר

"הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה" כתב ה"שפת אמת":
רש"י פירש "זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה" נוח וקל יותר לבוא
ולעורר הרהורי תשובה בליבו הטהור של אדם מישראל – יהודי אפילו
כאשר הוא רחוק ומאובן מחמת קוצר רוח ועבודה קשה ,מאשר לבוא
ולנסות לעורר איזו מחשבה טובה בליבו הטמא של פרעה .לפיכך למד
כאן משה רבינו קל וחומר" :הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך
ישמעני פרעה".

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הרינו חוזרים ומבקשים מהציבור היקר
לנהוג כבוד בכיתבי הקודש
ולא לזרוק "גניזה" בכל מקום
ולכן אין להניח גניזה
בבית העלמין הישן ולא במקוואות
יש להניח "גניזה" במקומות הבאים בלבד:
*במקוואות שיש פח גניזה.
*בבתי הכנסת.
גבאי בתי הכנסת אשר מעונינים
שיפנו להם את הגניזה יש לתאם
עם הרב אברהם לורבר
.054-4348735
שקי גניזה ניתן לקבל
במשרדי המועצה הדתית.

בברכת התורה
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני השכונות

תשובות הלכתיות משולחנו
של מורינו המרא דאתרא
הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

הרה"ג אברהם מיכאל מאמאן שליט"א
רב שכונת דרום
וראש ישיבת "תורה אור" באר שבע

הלכות ברכת הפירות

(המשך)

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בית דין צדק לענייני ממונות
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
נייד052-7670510 :

הרחקת השקר
"וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה' " (שמות פרק ו' פסוק ב')
כותב דעת זקנים מבעלי התוספות מהו אני ה' – כלומר אף על פי שאמרתי
לך ראה נתתיך אלוהים לפרעה לא אתה אלוהים כי אם לפרעה ,אך אני ה'
גם לך .ולכאורה הדבר מפליא ,האם יעלה על הדעת שמשה העניו מכל אדם
שחי תמיד במחשבה שהוא מה ,עפר ואפר כלפי כל אדם על אחת כמה וכמה
כלפי בורא עולם היעלה על הדעת שהוא יחשיב את עצמו לאלוה בהיות
והקב''ה שלחו לפרעה עד שהוצרך הקב''ה לצוותו ראה נתתיך אלוהים
לפרעה ,היתכן .אמנם מוצאים אנו בהיסטוריה אנשים שחיו במחשבה שהם
אלוה כדברי המד"ר (ח.ג) ד' אנשים עשו עצמם אלוה ,ואלו הם ,חירם,
נבוכדנצר ,פרעה ,ויואש מלך יהודה ,ע''ש .ניקח לעצמנו לדוגמא את פרעה
שהכריז על עצמו בקול גדול "לי יאורי ואני עשיתיני" (יחזקאל כ"ט ג) .פרעה
ראה את גודל הצלחתו בזה שמצרים היא המדינה שכל העולם זקוק לה,
המדינה ששברה את הרעב שבעולם ,המדינה העשירה ביותר שאליה זרמו
כל כספי תבל .ובכלכלה מצרים שגשגה בעוצמתה ,שהרי היא אינה ככל
מדינות העולם הזקוקים לשאת את עיניהם לשמים ולמטר השמים לשתות
מים ,אלא הנילוס היה עולה ומשקה את מצרים ,אין שום צורך לשאת את
העיניים אל על ,פרעה מרגיש שהוא שולט מבחינה מדינית על סל העולם,
שהרי מצרים הצטיינה בנשק החזק והיעיל ביותר שבאותם הזמנים ,וכך
מציינת התורה את סמל הכח והעוצמה של מצריים "כי בא סוס פרעה
ברכבו ובפרשיו" .ואף התורה מצוה לדורות את מלכי ישראל "לא ירבה לו
סוסים" מצרים היתה מספקת את הנשק החזק והמועיל ביותר לכל העולם.
המרכז העולמי לכשפים דאג פרעה שיהיה בארצו כדברי הגמ' בחולין (דף
ז') למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליא של מעלה .פרעה לא לחינם
עשה עצמו אלוה ,מאחר שראה את הצלחתו המסחררת נהפך להיות לשיכור
הצלחה ,והגיע למצב שהתחיל להאמין שכל הצלחתו הודות לכוחותיו
ומעשיו .ובעצם הוא אדם נדיר ומיוחד שאין לו שני ואינו זקוק כלל להביט
כלפי מעלה בהיות והוא מסודר נפלא בעוצמה כח וכלכלה והודות לכך
ולכשרונותיו הברוכים והנדירים ,גירה בעצמו את המחשבה שהוא מבחינת
אלוה ואין זולתו .ובגין כך דוקא פחד הקב"ה על גורלו של משה ,כדברי
המדרש רבה (ח',א') א"ל ה' למשה ,פרעה הרשע עשה עצמו אלוה לפיכך
יראה אותך ויאמר שזה אלוה ,ע"כ .וההסבר הוא ,שעד היום פרעה הוא
השליט היחיד ואין זולתו ,שום אדם אינו יכול לעשות או לגבור על מעשיו,
וכל מצרים נמצאת אך ורק תחת שליטתו בלבד ,והנה כאשר משה מכה את
פרעה ואת מצרים ,ופרעה נצטרך לבקש ולהתחנן על נפשו ממשה על מנת
שיהיה מוכן לבטל את המכות ,הוא בודאי יתן את כל ההרגשה שהרגיש עד
היום למשה ויעשה את משה לאלוה ,ופה יש חשש שאף משה הענו גם הוא
יכול להגיע להרגשת זחות הדעת ולחשוב אולי גם לי יש כח על טבעי ויעשה
עצמו אלוה ,על כן באה האזהרה מאת ה' למשה שיזהר בכך .הלקח הנלמד
אם יש אנשי שם בעולם על אף כל חכמתם לא עמדו מול גאות הנצחון,
ונפלו אל תוך המחשבה שאין שני להם ,ואף למשה איש האלוקים באה
האזהרה ,על אחת כמה וכמה כל יהודי פשוט חייב להסיר מחשבה זו
מעצמו .לא פעם אדם חושב אני הצלחתי אני עשיתי אני בניתי וכו',
האם לפרטים אלו האדם לא עושה עצמו אלוה ,אני ואין שני לי .על
כן לא לחינם אנשי כנסת הגדולה תקנו לכל יהודי לומר בתפלתו בכל
יום "מזמור לתודה ,הריעו לה' כל הארץ ...דעו כי ה' הוא אלוקים הוא
עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו" .הכתיב הוא ולא אנחנו אולם אנו
קוראים ולו אנחנו ,אולם שניהם הוא אחד .פעמים האדם חושב שהוא
עשה את עצמו ,כמחשבת פרעה ושאר המלכים ,מחשבה זו נתפסת לא
פעם גם אצל כל יהודי פשוט ,ועל כן חייב כל יהודי לעמוד ולהתפלל
להודות ולשבח שסוד הצלחתו איננה משלו אלא היא מאת ה' יתברך.

בברכת שבת שלום ומבורך

הרב אברהם מיכאל מאמאן

המאמר לרפו"ש של מו"א ועט"ר
הרה"ג רבי יהושע מאמאן שליט"א
בר אסתרליה

בס"ד

האם האובדת

אורות עונג שבת
דרכי נועם

"ויבלע מטה אהרן את מטותם" ברוב המקרים ,הדרך
הטובה ביותר לקרב יהודי ליהדות היא ע"י אהבה
ואכפתיות .אולם לפעמים ,יש כורח לדבר אליו בתוקף.
כלומר" ,לבלוע" אותו .במקרה כזה יש לזכור:
א' .ה"בליעה" נעשתה באמצעות המטה של אהרן ,שהיה
ידוע באהבתו לישראל "אוהב שלום ורודף שלום" .וכך,
התוכחה חייבת להיעשות ע"י אדם טוב ואכפתי ,שעושה
זאת מתוך רצון להיטיב עם השני ,ולא מערב ח"ו שום
נטיה שלילית אחרת.
ב' .ה"בליעה" עצמה היתה ע"י שהנחש נהפך להיות
בחזרה להיות מטה ולא כשהיה נחש .ללמדנו שהתוכחה
עצמה לא צריכה להיות כמו נחש -שמפחיד ומזיק את
האדם ,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 שנים בגלות מצרים הנוראה .הרי
הנהגתו של הקב"ה 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 היה כמותו  -מתן תורה ,וכדי לזכות לכך
חייבים לעבור זיכוך של שעבוד מצרים .מבואר בספה"ק
שזעקתו של משה הייתה 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"  -זו
התורה כי היא חיינו" .בעבודה קשה"  -זו קושיה בתורה.
"בחומר"  -זה קל וחומר" .ובלבנים"  -זה ליבון הלכה.
מכאן אנו למדים שגם כיום הדבר בידינו אם רק נרצה
ונאמץ לעצמנו התמסרות ויגיעת אמת בתורה הק'.
התורהיקבל את זה כזיכוך שיחליף את קשיי
שוחרי בוודאי
הננו לבשר לציבור הקב"ה
הגלות ,ויכין אותנו בנחת ובשמחה לקראת המעמד
מברכין,
בשבת
בעירנו הק' ,כמידי חודש
והנשגב של ביאת משיח צדקנו.
האלוקי
הגדול
עיינינו בשובך לציון ברחמים" ,אמן.
"ותחזנה
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא

מדברותיו בהלכה ובאגדה

לעילוי נשמת

מרת אסתר בת מרים
ת.נ.צ.ב.ה.

ז"ל

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

