
בס"ד

אחראי מערכת: הרב אברהם טריקיעורך: הרב עוזיאל אדרי

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

5:28
5:34
6:39
8:41
9:13

11:54
12:24
16:21
17:15
17:28

5:27
5:33
6:38
8:40
9:13

11:54
12:24
16:21
17:15
17:29

5:27
5:33
6:38
8:40
9:12

11:54
12:24
16:22
17:16
17:29

5:26
5:32
6:37
8:40
9:12

11:54
12:24
16:23
17:17
17:30

5:25
5:31
6:37
8:40
9:12

11:55
12:25
16:23
17:18
17:31

5:24
5:30
6:36
8:39
9:12

11:55
12:25
16:24
17:19
17:32

5:24
5:30
6:35
8:39
9:12

11:55
12:25
16:25
17:20
17:33

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
טו' שבט
31.01.18

יום ו'
יז' שבט
02.02.18

יום ה'
טז' שבט
01.02.18

יום ג'
יד' שבט
30.01.18

שבת קודש
יח' שבט
03.02.18

יום א'
יב' שבט
28.01.18

יום ב'
יג' שבט
29.01.18

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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הפרשה"

גליון מס'

748

פרשת השבוע: בשלח - שבת שירה

זמני הדלקת הנרות

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן האדם עץ השדה

ַויֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַבר יֹום ְביֹומֹו
ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם לֹא )שמות טז, ד(
למען אנסנו הילך בתורתי: מכאן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר לא ניתנה תורה לידרש
אלא לאוכלי המן. )מכילתא פר' בשלח פרשה ב. ילקוט שמעוני פר' בשלח רמז, רכו רנח(
הרי לפנינו מקרא מפורש, שתכלית ירידת המן במדבר בשיעור קצוב 'דבר יום ביומו', נועד לבחון את 
העם בקיום התורה – למען אנסנו הילך בתורתי אם לא'! ואם כן שומה עלינו להבין מה ענין ירידת המן 
– לקיום התורה, ומהו פשר 'הנסיון' אשר ביקשה תורה בזה. ואמנם מצינו במדרשים ובמפרשי התורה 
שביארו ענין זה, על פי מימרא דרבי שמעון בר יוחאי – 'מכאן היה רשב"י אומר לא ניתנה תורה לידרש 

אלא לאוכלי המן', אך הרואה יראה בדבריהם, פירושים חלוקים במהות 'הנסיון' האמור כאן.
וכה הם דברי הילקוט שמעוני )פר' בשלח רמז-רנח(: 'למען אנסנו הילך בתורתי... מכאן היה רבי שמעון 
בר יוחאי אומר, לא ניתנה תורה לידרש אלא לאוכלי המן. הא כיצד, היה יושב ודורש ולא היה יודע מהיכן 
הוא אוכל ושותה ומהיכן הוא לובש ומתכסה, הא לא ניתנה תורה לידרש אלא לאוכלי המן', עכ"ל. וכן 
הוא לשון המכילתא )פר' בשלח פרשה ב(, וכן הוא במדרש תנחומא )פר' בשלח סימן כ(, עי"ש. ובזה הורה 
לנו רבי שמעון בר יוחאי, שעל האדם ללמוד תורה בכל תנאי, ואפילו במצב של חוסר ודאות כלכלית 
בדברים הנצרכים לקיום הנפש, כגון לחם לאכול ובגד ללבוש וכו'. וזהו עיקר הנסיון בו הקב"ה בוחן את 
לומדי התורה, ואפשר שזה גם עיקר תכלית ירידת המן במדבר בכל יום ויום, כמאמר הכתוב 'ולקטו דבר 
יום ביומו – למען אנסנו הילך בתורתי אם לא'. וכן מתבאר מדברי השל"ה הק' )שער האותיות אות ק(, 
אשר למד מדברי חז"ל הנ"ל: 'שראוי לכל בעל תורה שיהיה מאוכלי המן, כלומר שינהיג בעצמו הפרישות 

הכתוב באוכלי המן, שהיה להם בכל יום די מחסורם לא פחות ולא יותר, והכל במידה', עכ"ל.
אך המעיין בדברי האברבנאל )שמות פרק טז(, ימצא שלמד מהאי מימרא דרשב"י, את ההיפך הגמור, 
וזה לשונו: 'ומאשר אמר למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, למד שהיה נותן להם בסיני את המן כדי שיהיו 
פנויים מבקשת מזונות ויתעסקו בתורה שהיה עתיד לתת להם בסיני. וכן אמרו חכמינו ז"ל לא ניתנה תורה 
להידרש אלא לאוכלי המן', עכ"ל. וכן מבואר בספורנו )שמות טז, ד(: 'למען אנסנו הילך בתורתי, כשהיה 
מתפרנס שלא בצער, כמאמרם ז"ל לא ניתנה אלא לאוכלי המן', עי"ש. ומדבריהם עולה, שהנסיון האמור 
כאן, אינו מחמת דאגת העוני והמחסור, אלא אדרבה בסיפוק כל צרכיהם במדבר ביקש הקב"ה לנסותם 

האם ילכו בתורתי אם לא.
ברם גם אם שתי פירושים לפנינו במהות 'הנסיון' שביקש הקב"ה לבחון את אוכלי המן, מכל מקום אלו 
ואלו דברי אלוקים חיים. שכן בשניהם יש נסיון גדול ללומדי התורה – נסיון העוני ונסיון העושר, ומשנה 
ערוכה היא )אבות ד, ט(: 'כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. וכל המבטל את התורה 
מעושר, סופו לבטלה מעוני'. ללמדך, שמצות תלמוד תורה מתקיימת בכל תנאי ובכל מצב – הן בצער 

העוני והן בטרדות העושר, וזה פשוט.
ואם יש את נפשך לדעת מהו הגדר של לימוד תורה 'מעוני', צא ולמד מדברי הגמ' )כתובות סב, ב( עד 
היכן הגיעה מסירות נפשו של רבי עקיבא בלימוד התורה על אף היותו עני מרוד, עד שמפאת עניותו נאלץ 
לישון עם אשתו רחל על גבי מצע של תבן, יען כי היה זה כל רכושו! ובאבות דרבי נתן )פרק י( הוסיף, 
שהיה מלקט בכל יום חבילה של תבן – חציה מוכרה ומתפרנס וחציה מתקשט בה, עי"ש. ואף על פי 

כן עלה ונתעלה במעלות התורה, עד שהיה היחיד בעולם אשר הגיע לפסגת השלימות התורנית – 
חמישים שערי בינה! כפי שהוכחנו במקום אחר. וגם ברכת המשנה התקיימה בו, שכן מפורש באבות 
דרבי נתן )שם(: 'לא נפטר רבי עקיבא מן העולם עד שהיו לו שולחנות של כסף וזהב', עי"ש. ואם 
לחשך אדם לומר, והרי עינינו הרואות להרבה תלמידי חכמים השתולים בבית ה' ושוקדים בתורה 
מתוך עוני, אך לא זכו לעושר. אף את פתח לו, שאין כוונת התנא בזה רק לעושר הממון, שהרי משנה 
ערוכה היא באבות )ד, א( 'איזהו עשיר השמח בחלקו', והיינו שהעושר האמיתי הוא אושר האדם 

השמח בחלקו. וא"כ שפיר י"ל דהעושר האמור בכאן הוא האושר, והוי כאומר כל הלומד 

פרשת השבוע:
הפטרה  לספרדים:
הפטרה  לאשכנזים:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

בשלח
ותשר דבורה
ודבורה אשה
16:53
17:45
18:19

.



בס"ד

חדש ! חדש! חדש!
סגולה לזרע של קיימא, לזיווג הגון ולכל הישועות ...
כדיברי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

השעור מועבר ע"י הרה"ג דוד גבריאלי שליט"א
בכל יום ראשון בשעה 21:15
)תפילת ערבית בשעה 21:00(

בבית הכנסת "תפילת אבות" בקרית האבות 

מי לא זקוק לישועה?
אז כל הזקוק לישועה מוזמן

בברכת ברוכים הבאים
לפרטים: עופר – 050-6775367.

בס"ד 

אורות הכשרותאורות הפרשה
תורה מעוני סופו לקיימה 'מאושר', דהיינו גם אם בתחילה למד תורה תוך 
לו את  מידת ההסתפקות  לו שהתורה תעניק  הרגשת צער העוני, מובטח 

והאושר, והבן.
ולעומת זאת צא ולמד מרבי אלעזר בן חרסום, מהו גדר לימוד התורה 
'מעושר'. שכן לפי המבואר בגמ' )יומא לה, ב(, הניח לו אביו אלף עיירות 
ביבשה ואלף ספינות בים. ובכל יום היה נוטל שק של קמח על כתפו והולך 
מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה, עי"ש. והדברים מופלאים ומדברים 

בברכת שבת שלום ומבורךהם בעד עצמם!

אומנות התפילה
בפרשתנו רש"י הק' מגדיר את "התפילה" כ"אומנות" שנאמר בקריעת 
ים סוף "ויצעקו בנ"י אל ה'", תפסו אומנות אבותם והתפללו". היינו, 
אל  כמו  כ"אומנות".  התורה,  ללימוד  וכך  לתפילה,  להתייחס  שצריך 
"מקצוע". כי התפילה אינה רק אמצעי ל"פתרון בעיות" לישועה ועזרה 
מה' יתברך. וכן לימוד התורה, אינו רק "מדריך הלכתי" כיצד לקיים 
את המצוות. אלא מדובר ב"מקצוע", נושא עיסוק תמידי ועיקרי. וזה 

"דרך חיים" ללא הבדל אם יש לאדם בו צורך מיידי או לא.
חרס",  כלי  "התופל  במשנה  הנאמר  מלשון  היא  "תפילה"  המילה 
דהיינו "המחבר כלי חרס". תפילה נועדה כדי לחבר את ישראל עם 
אביהם שבשמים. ועל כן אמרו חז"ל "הלוואי ויתפלל כל היום כולו".

החרב של עמלק
"ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים". דרשו חז"ל: "מלמד שרפו 
ידיהם מן התורה". וצריך להבין מה שייכות "ידים" לתורה, לכאורה 
יצחק  רבי  מבאר  התורה.  מן  ומוחם"  "פיהם  רפו  לומר  צריך  היה 
הכהן הוברמן הצדיק מרעננה זיע"א שמצינו את הלשון "ידים" בברכת 
שע"י  חז"ל  ודרשו  עשו"  ידי  והידים  יעקב  קול  "הקול  ליעקב  יצחק 
עשו  של  ה"ידים"  כוח  נכנע  מדרשות  בבתי  יעקב  של  התורה"  "קול 
האוחזות בחרב. וההסבר בזה הוא: שהנה האוחז בחרב משתמש בשני 
"ידים": א'. הכת של החרב שהיא ה"בית יד" שעושים לחרב כדי שלא 
יחתך וינזק מלהב החרב. ב'. "ידו של האדם" האוחזת בחרב בחוזקה. 
והנה פעמיים המילה "יד יד" עולה בגימטריא "כח". לרמוז על ה"כח" 
של שני "ידים" אלו שיש לעשו שנאמר "על חרבך תחיה". והנה "הקל 
קול יעקב" הקל הראשון נכתב חסר אות ו' והקול השני נכתב מלא 
דהיינו  "יד".  בגימטריא  עולה  קטן  במספר  קול"  ו"הקל  ו'.  אות  עם 
מעשו  וניטל  ושמירה  להגנה  זוכים  התורה  של  ה"קול"  שע"י  לרמוז 
ה"כח" של חרבו, וזה נעשה ע"י שהקב"ה משמיט ומסיר את ה"בית 
יד" הכת של החרב, וחרב בלי "כת-בית יד" הרי שהלהט שלה - להב 
כך  ממנה.  וניזוק  בעצמו  הוא  נחתך  בה  והאוחז  וחשוף  גלוי  החרב 
עשו הרשע וזרעו עמלק כשבא להניף את החרב ח"ו נגד ישראל, מיד 
ישוב לו גמולו בראשו והוא משמיד את עצמו, שנאמר "חרבם תבוא 
בליבם וקשתותם תשברנה". ועל כן מובן מדוע נקטו חז"ל דווקא את 
הלשון רפו "ידיהם" מן התורה, דהיינו כשהיה רפיון ב"קול" התורה 
של יעקב, ניתן לעמלק ה"כח" של ה"ידים" ומיד בא למלחמה. ולכן 
גם כן דווקא יהושע בן נון הוא זה שנשתלח להילחם בעמלק שעליו 
העידה התורה "נער לא ימיש מתוך האוהל" מאוהלה של תורה. וזה 
שבזכות  היינו,  חרב".  לפי  עמלק  את  יהושע  "ויחלוש  שנאמר  מה 
"קול" התורה של יהושע נטל הקב"ה חזרה מעמלק את ה"כח" של 
"ידי עשו". ונשארה החרב בלא ה"כת-הבית יד", ואז עמלק השמיד 

את עצמו ע"י שניזוק מ"פי החרב" מהלהב של החרב.

לחם מן השמים
את הברכה הראשונה של ברכת המזון תיקן משה רבנו ע"ה בשעה 
שירד המן. ותמוה כיצד אנו מברכים כיום על "לחם מן הארץ" בנוסח 
שנתקן על "לחם מן השמים"? ההסבר לכך הוא שהנה לחם מן הארץ 
אינו אלא לבוש לשורש והמקור של המזון – לחם מן השמים. לחם מן 
הארץ הוא בפנימיותו לחם מן השמים כמבואר בספה"ק שבזמן שאדם 
עוסק בפרנסתו במשא ומתן ידע ויאמין שכל השפע יורד מן השמים 

כשאר הניסים הגלויים כמו שירד המן במדבר". ולכן ציווה ה' על 
  גניזת צנצנת המן למשמרת כדי שיהווה תזכורת שלמרות שאנחנו 

  כבר לא רואים את הלחם בא מהשמים, לאמיתו של דבר הלחם 
  ממשיך לבוא מן השמים עד היום הזה.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת

"פלאפל ושווארמה"
רח' וינגייט 66 באר שבע

"סגול בית משפט"
מתחם בית המשפט באר שבע

מאפיית"אשר רד''ק"
רח' רד''ק 28 באר שבע

"קופיקס סניף נווה זאב"
שכ' נווה זאב באר שבע

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה השגחה

לימוד במסכת "ִקִנים"



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

אורות ההלכה

אין מניחים את לימוד התורההלכות ברכת שהחיינו )המשך(

תשובות הלכתיות משולחנו 
של מורינו המרא דאתרא

הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

דבר רבני השכונות

לימוד התורה היא המצוה הגדולה יותר מכל המצוות ושכרה יותר גדול משכר 
כל המצוות, והיא שקולה כנגד כולן כמו שנאמר: אלו דברים שאדם עושה 
אותם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן: 
כיבוד אב  ואם וגמילות חסדים וכו' ותלמוד תורה כנגד כולם. וכמו שנאמר 
בגמ' בירושלמי: שאפילו כל העולם כולו אינו שוה לדבר אחד של תורה וכל 
העולמות לא נבראו אלא בשביל התורה וכל גדולתו של משה רבנו והאבות 
הקדושים וכל חכמי ישראל הוא בשביל התורה. עד שאמרו רבותינו בגמ' 
מגילה שתלמוד תורה יותר גדול מהצלת נפשות, והתרופה היחידה לשבירת 
היצר הרע הוא: "התורה הקדושה" שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי לו 
תורה תבלין". ונאמר כאן אצלנו בפרשה: "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר 
יש לדקדק: בתחילת הפסוק  )יז,יא(  וגבר עמלק"  ידו  יניח  וכאשר  ישראל 
ידו" מדוע לא  יניח  ובסיום הפסוק נאמר "כאשר  ידו"  ירים  נאמר "כאשר 
נאמר כאן דבר והיפוכו? כאשר יוריד ידו? מבאר הרה"ג שכנזי שליט"א בספרו 
קול יעקב: עפ"י הגמ' בחגיגה )טו',א( ששאל אחר את רבי מאיר מה פירוש 
הפס' באיוב )כח( "לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז"? והשיב לו: 
שדברי תורה קשים לקנותם כזהב ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. ורש"י פירש 
שכלי זכוכית לא צריך לשבור אותם אלא מספיק שעוזב אחיזתו מהם והם 
נופלים ונשברים, וזה רמז לדברי תורה שע"י היסח הדעת שוכחים אותם. וזה 
מה שרומזת לנו התורה "והיה )לשון שמחה( כאשר ירים משה" רמז לת"ח 
וגבר עמלק" בכדי  ידו,  יניח  "וגבר ישראל" אבל "וכאשר  שלומד תורה אז 
ליפול ח"ו ולאבד את רכוש התורה, אין צורך להוריד את היד אלא מספיק 
להניח ברפיון, ואז ח"ו גובר עמלק שהוא מזרעו של עשיו השולט בשכחה 
)ג, ע"ב( על הפסוק  ומצאתי עוד בעבודה זרה  ומשכח את לימוד התורה. 
בחבקוק )א, יב( "ותעשה אדם כדגי הים" מה דגים שבים כיוון שפורשים 
מהמים מיד מתים, אף ת"ח כיוון שפורש מן התורה מיד מת. והזוה"ק בפרשת 
וישב כותב: "מאן דבטיל מדאורייתא כאילו חרב עלמא שלם" וכו'. משמע 
מזה שהאדם ע"י ביטול התורה יכול להחריב עולם שלם. והחפץ חיים ע"ה 
דימה את התורה לאבנים טובות ומרגליות ואת הבטלה לרפש ובוץ, והפונה 
לדברים בטלים דומה  למלך שמערב עם הפנינים היקרים שבבית גנזיו רפש 
וזבל. ר' לייב בנו של הח"ח סיפר: שבצעירותו היה הרב מוכיחם על ביטול 
תורה ושיחות שדיברו בינהם בני הנעורים, ר' לייב אמר לאביו פעם שאין 
זה מן הנימוס לדחות ידיד שניגש אליו בבית המדרש לשוחח עימו,ענה לו 
הח"ח: האם ראית את יום השוק שכל אחד טרוד במסחרו והחנויות מלאו 
ומאד שמח  זמן  הרבה  ראהו  שלא  קרוב  ידיד  החנוני  אל  יבא  ואם  קונים 
בפגישתו,האם אז הוא יאריך איתו בדיבורים??? אמנם,ידרוש לשלומו, אולם 
ויבקש  יכול להמשיך בדיבורים  ויתנצל שכעת לא  מיד יבקש את סליחתו 
שיבא במועד אחר שיהיה פנוי מעסקים. על כן צריך לזכור את חומרת עוון 
ביטול תורה, וזה מה שאומר הפסוק: "כאשר יניח משה ידו" - קצת רפיון, 
קצת עצלות מכאן הדרך יותר קלה לביטול תורה, ואז "יגבר עמלק" ומיד הוא 
מגיע במרוצה ומנצח. ולכן נשכיל ללמוד מה היא חשיבות לימוד התורה ונדע 
שהיא עיקר העיקרים, וכל המשתמש באור התורה אז היא תחייהו לעתיד 
לבא שנאמר בישעיה]כ"ט[ "כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל" משמע 
שבלי תורה אין חיים! ועד אימתי חייב ללמוד תורה? כתב הרמב"ם בהלכות 
תלמוד תורה " עד יום מותו" שנאמר :"ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך". וכל 
זמן שלא יעסוק בלימוד התורה הוא שוכח ולכן חובה קדושה מוטלת על כל 
יהודי ללמוד הלכות תלמוד תורה וע"י זה ידע את פרטי הדינים הקשורים 
והשייכים לתלמוד תורה וכן את מעלת הלימוד ואז יוכל בנקל לקיים את 

מצוות תלמוד תורה כהלכתה.
בברכת שבת שלום ומבורך

הרב אברהם טריקי

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א 
רב שכונה ד'

ורב חברה קדישא באר-שבע

המאמר לע"נ מו"ח ישראל זרד
בר פריחה ז"ל נלב"ע ט"ו בשבט

ת.נ.צ.ב.ה



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

חתימה
   שהצילה

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה

ורחל בת סימי 

לעילוי נשמת
מרת אסתר בת מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

אורות עונג שבת


