בס"ד

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

פרשת השבוע

נשא

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
נשא  -התורה מרוממת

פרשתנו שאנו קוראים אותה בסמוך לחג
השבועות ,נקראת "נשא" מלשון רוממות
והעלאה ,כתב רבי יצחק הכהן הוברמן
הצדיק מרעננה זיע"א ,שזה בא ללמדנו,
שהתורה מרוממת את האדם וזוכה ששורה
עליו השכינה הק' ,כמו האופנים וחיות
הקודש שבמרכבה העליונה ,כמו שקראנו
בהפטרה של חג השבועות ביחזקאל הנביא,
שדמות פניהם :פני אדם ,פני אריה ,פני שור,
ופני נשר ,ובתיאור הדמות של כולם נאמר
"ודמות פניהם פני אדם" ,להורות על מעלתו
של האדם שע"י התורה והתפילה מתקדש
בקדושה עליונה ונעשה מרכבה ומשכן לה'
יתברך ,וזה נרמז בתיבות "נשא את" נוטריקון:
נ'שר ,ש'ור ,א'ריה ,א'דם ,ת'ורה ,ת'פילה.

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום א'

מדויק לבאר-שבע

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

י"ג סיוון י"ד סיוון ט"ו סיוון ט"ז סיוון י"ז סיוון י"ח סיוון י"ט סיוון
02.06.18 01.06.18 31.05.18 30.05.18 29.05.18 28.05.18 27.05.18

עלות השחר
4:11
זמן טלית ותפילין
4:19
זריחה  -הנץ החמה 5:45
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:25
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:07
חצות יום ולילה
12:38
מנחה גדולה
13:14
פלג המנחה
18:28
שקיעה
19:40
צאת הכוכבים
19:56

4:11
4:19
5:44
8:24
9:07
12:38
13:14
18:28
19:40
19:57

4:10
4:18
5:44
8:24
9:06
12:38
13:14
18:29
19:41
19:58

4:10
4:18
5:43
9:24
9:06
12:38
13:14
18:29
19:41
19:58

4:09
4:17
5:43
8:24
9:06
12:39
13:15
18:30
19:42
19:59

4:09
4:17
5:43
8:24
9:06
12:39
13:15
18:30
19:42
19:59

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

נשא
ויהי איש

19:18
20:10
21:04

4:09
4:17
5:42
8:24
9:06
12:39
13:15
18:31
19:43
20:00

גליון מס'
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אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
הכרת החטא

ִאיׁש ִאיׁש כִ י ִת ְש ֶטה ִא ְשּתֹו ָּומעֲ לָ ה בֹו ָמעַ ל (במדבר ד ,יב)

איש איש כי תשטה אשתו :מה כתוב למעלה מן הענין ,ואיש את קדשיו לו יהיה
אם אתה מעכב מתנות הכהן ,חייך שתצטרך לבוא אצלו להביאה לו את הסוטה (רש"י)

המקור לדברי רש"י הללו ,הם מדברי הגמ' (ברכות סג ,א)' :אמר רבי יוחנן ,למה נסמכה פרשת סוטה
לפרשת תרומות ומעשרות ,לומר לך שכל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן ,סופו נצרך לכהן על ידי
אשתו' .ויש להבין ,מה ענין תרומות ומעשרות לקלקול הסוטה .ועוד יש לתמוה ,וכי בשביל שמנע כמה פרוטות
של תרו"מ מהכהן ,ילקה בעונש נורא ואיום כל כך של חורבן ביתו! וביותר יפלא ,כיצד יש במעשי האיש כדי
לגרום לקלקול מעשיה של אשתו ...אתמהה!
וכזאת ממש יש לנו להעיר על דברי רש"י להלן (ד"ה כי יפליא)' :למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה,
לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה – יזיר עצמו מן היין' .וגם אסמכתא זו ,היא מדברי הגמ' (שם ,וסוטה ב ,ב).
ויש להתבונן ,וכי זה שראה מחזה מבהיל כל כך של 'וצבתה בטנה ונפלה ירכה' ...צריך לאזהרה שלא יגיע
להשפלה זו ,והלא מן הראוי היה לכוון תוכחה זו דוקא למי שלא ראה סוטה בקלקולה.
ונראה בס"ד ,שאין כוונת חז"ל בזה ללמד את האדם מוסר אודות השפעת היין ,אלא כוונתם להורות על
שורש החטא אשר גרם לקלקול הנורא של חורבן ביתו .והיינו שראשית הקלקול לא החל במעילת המעל של
אשתו ,אלא הרבה קודם לכן – בפריצת גדרי הצניעות של מסיבות היין – 'המביא לידי ניאוף' (כלשון רש"י).
וכן הוא לגבי תרומות ומעשרות ,שאין כוונת חז"ל לזרז את האדם במצוה זו ,אלא כוונתם להורות על שורש
קלקול החטא .דהנה יש להעיר ,מדוע צריך האדם להפריש מתנובת שדהו תרומות ומעשרות לכהן וללוי ,וכי
היפלא מאת ה' לפרנסם בכבוד מידו המלאה והרחבה מבלי שיזדקקו לבריות .זאת ועוד ,שמקרא מלא הוא
(דברים י ,ט) 'ה' הוא נחלתו' ,ופי' רש"י' :נוטל פרס מזומן מבית המלך' .ברם לכשנתבונן במהות עבודת הלויים,
נבין מדוע נצטוו ישראל לפרנסם ,וכה הם דברי הכתובים (שם)' :בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי לשאת
את ארון ברית ה' לעמוד לפני ה' לשרתו ...על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו – ה' הוא נחלתו' .הנה כי
כן ,זכו הלויים לשאת את ארון הברית – הוא לימוד התורה ,ובכך להתקרב אל ה' – 'לעמוד לפני ה' לשרתו'.
אולם מה יעשו שאר השבטים אשר לא זכו לקרבה יתירה זו ,עקב עבודת החריש והזריעה בנחלת הארץ .על
כן נצטוו להפריש מתנובת שדותיהם עבור פרנסת הלויים ,ובכך הם שותפים לנשיאת 'ארון הברית' וזוכים
לקרבת ה' .נמצא לפי זה שהמעכב בידו תרומות ומעשרות ,הרי שהוא מגלה דעתו שאין התורה חשובה בעיניו
כל כך עד שצריך לשאת את נושאיה ,ובכך הוא מרגיל את בני ביתו שהתורה היא נחלת הלויים ...היא שייכת
ל'בני התורה' ,אך אנו 'בעלי בתים' ודי לנו בשמירת המצוות .וזה שורש הרע אשר בו תלו רבותינו את קלקול
מעשיה של האשה ,עד כדי חורבן הבית! שכן מקום שאין בו ערך לתורה ,סופו שנפרמים בו גם ערכי הבית
והמשפחה ,ואחריתו מי ישורנו .וזה עומק דבריהם באמרם 'כל שיש לו תרו"מ ואינו נותנן לכהן – סופו נצרך
לכהן על ידי אשתו!
ודע שאין כאן הפלגה מופרזת בחיבור שבין חשיבות ערך התורה – לקלקול המעשים ,דהנה על הכתוב
(ירמיה ט ,יא-יב) 'מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר
מבלי עובר ויאמר ה' על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה' ,איתא בגמ'
נדרים (פא ,א) :א"ר יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש וגו' ,דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים
(והב"ח מוסיף בה ולמלאכי השרת) ולא פירשוהו עד שפירש הקב"ה בעצמו דכתיב על עוזבם את
תורתי .ופרכינן – היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה ,ופרקינן – א"ר יהודה אמר רב לומר שאין
מברכין בתורה תחילה .עכת"ד .ועי"ש בר"ן שכ' בשם רבינו יונה ,וז"ל' :דקרא הכי דייק דעל שלא ברכו
בתורה תחילה אבדה הארץ ולא על עוזבם את תורתי כפשטה ,דא"כ אמאי כששאלו לחכמים וכו'
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה
"למעול מעל בה'" כתב הספורנו :הפסוק כאן מדבר על
גזל הגר .העושה כן ,מעל בה' ,כי מי שגוזל את הגר ,שבא
לחסות תחת כנפי האמונה היהודית ,גורם לחילול ה' ,והרי
הוא כמועל בקודש.
"איש או אישה כי יפליא" כתב האבן עזרא :אם נמצא
איש הפורש מתאוות העולם הזה ,ומבקש להתקדש כולו לה'
הרי זה בגדר פלא ,לפי שרוב בני האדם אינם נוהגים כך ,אלא
הולכים אחרי תאוות ליבם.
אומר האדמו"ר מגור זיע"א :על פי סדר מסכתות התלמוד
קודמת מסכת נזיר למסכת סוטה .בכך הטוו חכמינו דרך
חדשה -שיתחיל אדם בנזירות אף שעדיין לא התרחק לחלוטין
מהרע ,כי עשיית הטוב תבטל ממילא את הרע.
כתב המעיינה של תורה :פרשת נזיר נסמכה לפרשת סוטה,
שכן חטאה של אשה סוטה מנוגד לשכל הישר ולאנושיות.
ולכן ,אם העולם בענייניו השפלים נוהג בניגוד לשכל ,חייבים
גם בענייני קדושה לנהוג למעלה מהשכל .במצב כזה יש
מקום לפרשת נזיר.
"חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה" רבי עוזיאל הורוויץ
זיע"א שאל את החוזה מלובלין זיע"א :מפני מה יש כאלה
שבאים לידי התחברות עם הקב"ה אע"פ שהם לא בשמחה
אלא על ידי לימוד התורה בלבד ואילו החסידים שמים דגש
גדול על העניין להיות בשמחה תמיד ומתחברים להקב"ה על
ידי סעודת התוועדות ו'משקה' .השיב לו הצדיק ,כי מדברי
חכמינו ז"ל ברור ש'משקה' מקרב את ליבו של האדם יותר
מתורה ,שכן ביין נסך האיסור מוחלט וחמור מאד"אסרו
יינם משום בנותיהם" ,ואילו בתורה מצינו שלמד רבי מאיר
מ'אחר' ולא חשש...
"יאר ה' פניו...ישא ה' פניו אליך " כתב ה "כותנות אור ":
נאמר בזוהר הק' :שאותיות השם הקדוש שהיו חרותות על
הציץ ,היו מאירות ונוצצות ,כך שכל מי שהציץ בהן היה ליבו
נשבר בקרבו ,ועל ידי זה היו חטאיו מתכפרים .דבר זה מרומז
בפסוק"יאר ה' פניו" – בכך ששמו של ה' האיר ,חזרו בני
ישראל בתשובה ,ודבר זה הביא לידי"ישא ה' פניו אליך".
"ישא ה' פניו אליך " אומרת הגמרא במסכת ברכות:
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה :ריבונו של עולם ,כתוב
בתורתך"אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד" ,והלא אתה
נושא פנים לישראל ,שנאמר"ישא ה' פניו אליך" .אמר להם:
איך לא אשא פנים לישראל! שכתבתי להם בתורה"ואכלת
ו"שבעת" וברכת את ה' אלוקיך" ,והם מדקדקים על עצמם
לברך גם כאשר לא"שבעו" ואכלו רק עד כזית וכביצה.
"ויהי המקריב ביום הראשון ...נחשון בן עמינדב למטה
יהודה" כתב ה"אור התורה"":ביום הראשון" – בגמטריה
 ,620כמניין 'כתר' .לכן ,ביום זה הקריב שבט יהודה ,שכתר
המלכות ניתן לו.
"זאת עבודת משפחות בני הגרשוני ...ומשמרתם ביד איתמר"
כתב ה"אור התורה"":גרשון" ,מלשון גירוש ,רומז לגירוש
והרחקת הרע".איתמר" ,מלשון אמירה ודיבור ,רומז לכוח
הרוחני הנפלא הטמון בלדבר לחזור ולשנן כל הזמן בבית
ובדרך את דברי תורה .וזהו גם הקשר בין בני"גרשון לאיתמר "
ה"דיבור" בתורה מפריד את הרע מהטוב ו"מגרש" אותו בקל.
"כי נזר אלוקיו על ראשו " כתב ה"אור תורה"":נזר אלוקיו "
רומז לאור האלוקי עליון ונשגב שהוא למעלה מהתגלות
בעולם ואינו מתלבש בו ,ככתר שלובשים אותו על הראש.
אדם המתעלה מעל תאוות העולם ופורש מהם ,זוכה לבחינת
"נזר" מלשון "כתר" לסייעתא דשמייא וגילוי האור האלוקי
שלמעלה מהעולמות.
"זאת חנוכת המזבח "ביום" הימשח אותו ...זאת חנוכת
המזבח "אחרי" הימשח אותו" אומר האדמו"ר מגור זיע"א:
יש להשתדל כי ההתחדשות המתעוררת באדם "ביום" חנוכת
המזבח שהיא תישאר ותצמיח פירות טובים גם "לאחר מכן"
ולא תתיישן ,שחנוכתו "ביום הימשח" תישאר גם "אחרי
הימשח".

אורות הכשרות
פירשוה והלא דבר גלוי הוא ,אלא ודאי עוסקין בתורה היו תמיד ולפיכך היו חכמים
תמהים על מה אבדה הארץ ,עד שבא הקב"ה היודע מעמקי לב ופירשה – שלא
ברכו בתורה תחילה ,כלו' שלא היתה התורה חשובה בעיניהם לברך עליה שלא
היו עוסקין בה לשמה' ,עכ"ל .וכעין זה מצאנו ברש"י (ב"מ פה ,ב) וז"ל' :וכיון דלא
ברכו בה תחילה גליא דעתייהו שאינה מתנה חשובה בעיניהם'.
ויש לתמוה וכי זה היה כל חטאם ,והלא מקראות מפורשים המה דגדלה רעתם
יותר מאנשי סדום ועמורה ,דכתיב ( איכה ט ,יג) 'וילכו אחר שרירות לבם הרע
ואחרי הבעלים אשר לימדום אבותם' ,וכן כתיב (שם ז ,ט)' :הגנוב רצוח ונאוף
והישבע לשקר וקטר לבעלים והלך אחר אלוהים אחרים אשר לא ידעתם' ,ועוד
כהנה מעשים חמורים ,עי"ש .וביותר יפלא ,שגמ' ערוכה היא (יומא ט ,ב)' :מקדש
ראשון מפני מה חרב ,מפני שהיה בהם ג' עבירות אלו – עבודה זרה גילוי עריות
ושפיכות דמים ,וילפינן התם מקרא' ,עי"ש .ועל כרחך צריך לומר ,שכוונת רש"י
והר"ן בסוגיין הוא להצביע על שורש קלקול המעשים החמורים הללו אשר בסופן
גם החריבו את בית המקדש ,והוא 'שלא היתה התורה מתנה חשובה בעיניהם'!
וא"כ קל וחומר הוא לגבי חורבן הבית הפרטי של האדם ,וכדפי'.
שוב אשוב להראותך יסוד זה ממעשה דראובן .דהנה מצאנו בפרשת מכירת
יוסף ,שהאחים דנו את יוסף וצירפו עמהם אף את השכינה ,והגיעו למסקנה שאין לו
מקום ביסוד עם ישראל והחליטו להורגו ,עד שבא יהודה וטען שגם לפי מסקנה זו
למה לנו לשפוך דמו הרי אפשר להסתפק במכירתו לאורחת ישמעאלים ,וכן עשו.
וכשבא אח"כ ראובן ולא מצאו ,קרע את בגדיו וצעק 'הילד איננו ואני אנה אני בא'.
ועי"ש ברש"י עה"פ וישב ראובן אל הבור וגו' (בראשית לז ,כט) ,וז"ל' :במכירתו
לא היה שם שהגיע יומו לשמש את אביו ,דבר אחר עסוק היה בשקו ותעניתו על
שבלבל יצועי אביו' ,עכ"ל .והנה רש"י הוכרח לפרש כן ,מדכתיב 'וישב ראובן אל
הבור' .ומיהו תימה ,מנא ליה לרש"י היכן היה ראובן באותה שעה .וביותר יפלא מי
גילה לו רז זה שראובן שב משקו ותעניתו על בלבול יצועי אביו ,והלא יכולים להיות
אין ספור סיבות להיעדרו של ראובן באותם רגעים .ברם זה מכבר שמעתי שיסוד
גדול בתיקון המידות ביקש רש"י ללמדנו בזה .דהנה ידוע ומפורסם הדבר לבעלי
הנפש ,דבכדי לתקן מדה לא די בזה שיקבל ע"ע שלא ישוב לעשותה .כגון ,הכועס
כשבא לתקן מידה זו לא יועיל כלום במה שיקבל ע"ע שלא לשוב לכעוס ,ועדיין
חוזר הוא לכעוס בכל עת שיזדמן לו .ואולם בזאת ימצא הכועס תרופה למכתו,
והוא שיתקן את ה'גורם' לכעס ע"י התבוננות ועבודה יסודית בגנות מידת זו .שכן
פעמים והכעס נמשך ממידת הגאוה שבידו ,ופעמים ממידת הפזיזות שבידו וכיו"ב.
ורק בתיקון שורש הדברים ,ימצא הכועס מזור לתחלואיו .אמור מעתה ,דראובן
שלא השתתף במכירת יוסף בשעת כעסם של האחים ,הכריח את רש"י לחפש
היכן היה ,ולהגיע למסקנה שבודאי חזר עתה מתיקון יסוד ושורש מידה מגונה זו.
וזהו 'עסוק היה בשקו ותעניתו על בלבול יצועי אביו' ,שהרי בלבול יצועי אביו מקורו
היה ב'פזיזות' וכמאמר יעקב אבינו ע"ה ביום פטירתו – 'פחז כמים אל תותר'.
הרי לפנינו ,שיסוד התיקון כמו יסוד כל הקלקולים ,הוא 'בשורש' הדבר .ומעתה
שוב לא יפלא מאמר רבותינו אודות הרואה סוטה בקלקולה שצריך להזיר עצמו
מן היין ,וכן מאמרם – שכל המעכב בידו מתנות הכהן סופו שיצטרך לבוא אצלו
להביא לפניו את הסוטה .שכן דרך חז"ל לאחוז בשורש הדברים ,והבן.
החפץ חיים המשיל זאת ,לסוחר אשר שכר עגלה לנסיעתו .עוד בראשית
הנסיעה ,ביקש מהעגלון לעקוב היטב אחר מסלול הנסיעה – לבל יטו הסוסים
מן הדרך .אך בצאתם מן העיר ,נרדם העגלון ונתן לסוסים לדהור כאוות נפשם.
ויהי כראות הסוסים בצדי הדרך כרים העמוסים בחציר ,סטו מהר מהדרך עד
שנתהפכה העגלה על יושביה .זעם הסוחר בעגלון ,הלא הזהרתיך לבל תסיח דעתך
ממסלול דהרת הסוסים .השיב העגלון ,מכיר אני את הסוסים הללו זמן רב ,וידעתי
כי משכילים הם דיו מכדי לסטות מהדרך .טיפש שכמוך המשיך להטיח בעגלון ,וכי
יש סוסים 'משכילים' ,הרי טבע הסוס לימשך אחר תאוות נפשו ...כך הוא ממש
לגבי הנפש הבהמית שבאדם ,שאם לא ייתן דעתו על גורמי החטא ,סופו
שנופל בו!
בברכת שבת שלום ומבורך

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני השכונות

תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הרה"ג מאיר סויסא שליט"א
רב שכונה א' באר שבע
ומנהל מחלקת כשרות מהדרין

הלכות דברים האסורים משום סכנה

ש .אלו משקעין מגולים נאסרו ,והאם אסורים המה רק
בשתיה או גם לשאר דברים כגון רחיצה ונטילת ידיים?
ת .משקין שהיו מגולים בין ביום ובין בלילה ,אסרום חכמים
ואלו הם :מים ויין חלב ודבש .אבל שמן וחומץ ושאר משקין,
לא נאסרו .ואומנם עיקר טעם האיסור הוא שמא יטיל בהם
נחש ארס ,מכל מקום גם בזמן הזה אין נחשים מצויים
בינינו יש להחמיר בזה ,מפני כמה טעמים אחרים של סכנה
שאינם ידועים לנו .והוא הדין לדבר מצוה ,לפיכך אין לקדש
או להבדיל עליהם .ועל כל פנים לא נאסרו אלא בשתיה,
אבל לשאר דברים כגון רחיצה וכיבוס או נטילת ידים ,לא
נאסרו .ואם הונחו בתוך מקרר כשהם מגולים ,דינם כמי
שהיו מכוסים ומותרים הם גם בשתיה.
ש .מה דין מין שנמצאו במקום בו נפטר המת?
ת .בית שנפטר בו מת ל"ע ,יש לשפוך כל המים שבכלים שהיו
מגולים .ולפי הנראה ראוי להחמיר בזה גם אם היו מונחים
בתוך מקרר כשהם מגולים .והוא הדין במת שאין מתאבלים
עליו ,כגון תינוק פחות משלושים יום או גוי .ויש נוהגים
לפתוח לזמן מועט כל הברזים שבבית .במה דברים אמורים,
כשמת באותו הבית ,אבל אם מת במקום אחר כגון בבית
חולים ,אין צריך להקפיד בזה בבית הנפטר.
ש .ומה דין המים אשר בבתי השכנים?
ת .נכון שגם השכנים ישפכו המים בכלים שהיו מגולים.
וראוי שלפחות יעשו כן שתי בתים מכל צד .ואם נפטר המת
בבנין רב קומות ,יעשו כן כל השכנים שבאותה קומה .ועל
כל פנים בבית חולים ,אין צריך להחמיר בזה אלא בחדר המת
ושני חדרים מכל צד.
ש .האם מים שבבית המת וסביבתו ,נאסרו רק בשתיה או גם
לשאר דברים כגון רחיצה ונטילת ידיים?
ת .לכתחילה טוב להחמיר שלא להשתמש כלל במים מגולים
שנמצאו בבית המת וסביבתו ,אלא יש לשופכם כמבואר
לעיל .אולם במקום צורך ,יש לסמוך על דברי המקילים שלא
נאסרו המים אלא בשתיה ובישול אבל לא לשאר דברים כגון
רחיצת פניו וידיו.
ש .מה דין התבשילים שהיו בבית המת?
ת .מנהג שפיכת המים אשר בבית המת ,הוא דווקא בבית,
אבל לא בשאר משקין או תבשילים כולל מרקים למיניהם.
זאת ועוד ,אפילו מים שהיה מעורב בהם דבר כל שהוא כגון
מלח או חומץ וכדומה ,או אפילו קוביות קרח או מי סודה,
אינם נאסרים ואין צורך להחמיר בהם כלל .ומכל מקום מים
לחוד אפילו שהיו חמים ,יש להחמיר בהם.
ש .כיצד יש לנהוג בזה בשבת ויום טוב?
ת .יש אומרים ,שדין זה נוהג במי שנפטר בשבת ויום טוב.
אך יש אומרים שאם נפטר בשבת ויום טוב ,לא נאסרו המים
התורה
שוחרי
לבשר
ואין צריך הננו
עיקר להלכה.
לציבור וכן
בצאת השבת.
לשופכם גם
אסרו
אחד,
לילה
עליהם
שעבר
קלופים
מאכלים הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
ש .אלו בעירנו
משום רוח רעה?
בשבת
ישא עליהם
"ראה"שעבר
פרשתקלופים
זו ובצלים
שומים
גם או
ת .ביצים קלופות
ששורה עליהם
בהלכהמפני
מדברותיולאוכלם,
לילה אחד ,יש להיזהר שלא
ובאגדה
רוח רעה .במה דברים אמורים ,כשהיו מקולפים לגמרי וגם
לא נתערב בהם מאכל כל שהוא .אבל כל שנותר בהם אפילו
מעט מקליפתם ,או שהיה מעורב בהם מיני תבשילים ,או
שנתערבו באוכלים אחריםכגון סלט או שאר מעשה קדרה -
הן בבישול והן בכבישה ,אין לחוש לרוח רעה.
ש .מה דין מאכלים שהונחו תחת המיטה?
ת .מאכלים חיים או מבושלים שהונחו תחת המיטה ועבר
עליהם לילה אחד ,בין שהיו מכוסים ובין שהיו מגולים ,יזהר
שלא לאוכלם מפני רוח רעה ששורה עליהם .ומכל מקום
אין להחמיר בזה אלא במיטה שיושנים עליה ,אבל במיטה
שרק יושבים בה כגון ספה וכדומה ,יש לסמוך על דברי
המילים ובפרט במום הפסד מרובה.

להפוך מדבר לארץ נושבת
איש על דגלו ,באותות לבית אבותם ,יחנו בני-ישראל ,מנגד,
סביב לאוהל מועד יחנו (במדבר ב,ב) לאחר המניין של
בני-ישראל ,שעליו מסופר בפרשה הקודמת ,באה פרשתנו
ומוסיפה ומספרת על מניין שבט לוי .שבט זה לא נמנה עם
כל בני-ישראל ,אלא הקב"ה ציווה למנות את הלוויים בנפרד.
מזה יש ללמוד הוראה נצחית לכל זמן ולכל מקום .תחילה
יש להקדים שאלה מרכזית :למה נזקקו בני-ישראל להישאר
במדבר ארבעים שנה? אמת שנגזרה עליהם גזרה שכניסתם
לארץ תידחה בארבעים שנה" ,יום לשנה יום לשנה" ,הרי
חטאם היה שלא רצו לעלות לארץ ישראל ולכן נענשו שלא
יכנסו אליה מדה כנגד מדה ,אבל הם היו יכולים לעשות את
השנים הללו במקום מיושב (לא בארץ ישראל) ולא במדבר,
ועוד במדבר שמתואר בתורה במילים " -במדבר הגדול
והנורא ,נחש שרף ועקרב ,וצימאון אשר אין מים"?

להכניע את הרע

מבואר בתורת החסידות (לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן רבי
שניאור זלמן מלאדי מחבר ספר התניא ושולחן ערוך הרב
זיע"א) "טעם נסיעתם במדבר עם המשכן וכליו היה כדי
להכניע כח יניקת החיצונים ,ששרש יניקתם הוא במדבר
דווקא" ויתירה מזו ,על ידי שהכניעו את החיצונים והחשך
המסתיר "היו ממשיכים גילוי אלקות" .ובמילים פשוטות:
השהייה במדבר היתה לה תכלית חשובה ביותר .המדבר
מייצג את המקום "אשר לא ישב אדם (העליון) שם" כלומר,
את המקומות שבהם אין הקדושה שורה ,שם יש שליטה
לכוחות הסטרא-אחרא "נחש ,שרף ועקרב וצימאון" אולם על-
ידי שהייתם של בני-ישראל במדבר ארבעים שנה ,הכניעו את
כוחה של הסטרא-אחרא והחדירו גילוי אלוקות גם ל'מדבר'.
במשימה זו היה תפקיד מרכזי לבני לוי ,נושאי המשכן וכליו,
שעל-ידם הפכו את המדבר ל"ארץ נושבת" .לכן נמנו בני לוי
בנפרד ,כדי לתת להם ערך וחשיבות מיוחדת ,דהיינו נתינת-
כוח מיוחדת ,שהמדבר לא יוכל להשפיע עליהם לרעה ,אלא
להפך  -הם יהפכו אותו ל"ארץ נושבת".

לא להתייאש

הרמב"ם כותב ,שכל מי "אשר נדבה רוחו אותו ...להיבדל
לעמוד לפני ה' לשרתו" ,הוא בבחינת שבט לוי .מכאן
שהתפקיד המיוחד והכוחות המיוחדים שניתנו לבני לוי
במדבר נושאים עמם הוראה לכל יהודי בכל הדורות .יכול
יהודי להתבונן בסביבה שהוא חי בה ולהגיע למסקנה שזה
'מדבר' .במציאות כזאת הוא עלול לגרוע מעבודת ה' הראויה,
בטענה שבמקום כזה אי-אפשר להיות יהודי שומר תורה
ומצוות כראוי .כמו-כן הוא עלול ליפול לעצבות ולייאוש,
לנטוש את שליחותו ולברוח למקום אחר .באה פרשתנו
ומלמדת ,שגם במדבר יש לבני לוי הכוח להשכין את אור
הקדושה ואף להפוך את המדבר עצמו ל"ארץ נושבת".
אפשר לתקן כמו-כן יש כאן הוראה לעבודתו של האדם עם
עצמו :כשאדם עורך חשבון-צדק על מצבו הרוחני ,הוא עלול
להגיע למסקנה שהתנהגותו עד כה היתה בבחינת 'מדבר'.
מסקנה זו עלולה להביא לידי ייאוש  -איך אוכל לשנות את
דרכי? ובפרט אם נהגתי כך פעם ופעמיים ,וההרגל נעשה
טבע? על זה באה ההוראה :בני לוי היו אז מבני שלושים
ומעלה ,ועד אז לא עסקו במלאכת המשכן ולא ידעו כיצד
לעשותה .ובכל-זאת קיבלו מהקב"ה כוחות מיוחדים ("נשא
את ראש") שמכאן ואילך יהיו נושאי המשכן ויהפכו את
המדבר למקום יישוב .כך יכול כל יהודי לטהר את עצמו מכל
הדברים השליליים ולהשכין את הקב"ה בתוך נפשו.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב מאיר סויסא

בס"ד

שליחות
נסתרת

כיצד לזכות בתורה?
"אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין
אלא במי שממית עצמו עליה" (שבת פ"ג)

סיפר "הגאון מטשעבין" זצוק"ל על אביו הגה"ק "הכוכב
מיעקב" זיע"א :כשהיינו צעירים אבא לעולם לא הקפיד כל
כך על ביטול תורה אבל הוא היה מקפיד ביותר ועומד על זה
שכשאנחנו כבר היינו יושבים ולומדים שנלמד ב"התלהבות
עצומה" וסיים "הגאון מטשעבין" ואמר עם הנהגה נפלאה
שכזאת ממילא מובן איך נהפכים להיות מתמידים בתורה.
הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל ראש ישיבת מיר :היה
רגיל תמיד לומר לתלמידיו "הכותל המערבי" הוא "קודש"
שהרי אין זזה ממנו שכינה לעולם .אך צריך לדעת שהיושב
ועוסק בלימוד התורה הרי הוא עדיף שהרי הוא מתקדש
בקדושת "קודש הקודשים" שאין קדושה כמוהו.
כתב בספר "אמרות צדיקים" :מקובל בידנו מאת הגה"ק
הרבי אלימלך מליזענסק זיע"א שמעלת כל לימוד חמש דפי
גמרא עם פירוש הרא"ש או שני דפי גמרא עם פירוש רש"י
ותוספות הרי זה נחשב לו כאילו ישב בתענית יום אחד.
סיפר הגה"ק "האוהב ישראל" מאפטא זיע"א :כשהייתי
אברך צעיר בתחילת דרכי רצה היצה"ר לטורדני מן העולם.
הכרזתי עליו מלחמה בכמה וכמה תעניות ,אך התבוננתי
וראיתי שזה לא עוזר כלום היות שע"י התעניות הרעב מתגבר
ואני הולך ונחלש מיום ליום ואין לי את הכח והיכולת ללמוד
בהתלהבות ובצלילות הדעת .כשראיתי שזה כך מיד החלטתי
לשנות את הנהגתי ,והפסקתי להתענות ,ובכח האכילה
שאכלתי השקעתי את עצמי בעמל ויגיעה רבה בהבנת
סברותיו הדקות והעמוקות של הר"ן ,וכך בנקל הצלחתי
לנצח את יצרי והתפטרתי ממנו.
סיפר האדמור מצאנז זיע"א שדוד זקינו הגה"ק מדוקלא
זיע"א אמר פעם לאביו :כי הייתה תקופה שגמר אומר בליבו
להכניע ולשבר את היצה"ר בכל כוחו ועשה אז סיגופים
גדולים ותעניות ממושכות ,ערך גלות ממקום למקום כמה
שנים ,שם על גופו מין עשב דוקרני הנקרא "בריעכץ" שצורב
ופוצע מאוד את הבשר ומחליש את הגוף והיה שרוי בצום
משבת לשבת ועם כל זה אמר "הגאון מדוקלא" אני אומר
לך שאת היצה"ר אי אפשר בשום אופן לנצח אלא ע"י לימוד
דף גמרא עם פירוש רש"י ותוספות .והוסיף על זה האדמו"ר
מצאנז :ומי לנו גדול ועד נאמן יותר מהגה"ק מדוקלא זיע"א
שהיה צדיק יסוד עולם ובעל נשמה גדולה וקדושה ועם כל
זה שהיה כל רגע מימי חייו דבוק ביוצרו ללא הפסק כלל .לא
הועילו לו הסיגופים והתעניות אלא אך ורק לימוד הגמרא
עם פירוש רש"י ותוספות.
מסופר על ה"חתם סופר" זיע"א :בילדותו היה מאריך מאוד
בתפילתו ומתחנן לה' שיהיה תלמיד חכם .לעומת זה חברו
היה ממהר בתפילתו .פעם אחת אמר לו חברו דע לך שבזמן
שאתה מאריך בתפילתך אני מספיק ללמוד עמוד גמרא והרי
הנהגתך זו היא ביטול תורה .ענה לו ה"חתם סופר" :הגמרא
אומרת "כל המאריך בתפילתו מאריכין לו ימיו ושנותיו" .אם
כן בשנים אלו שיוסיפו לו מן השמים בהם אני אשלים את
מה שלמדת .כך זכינו למאור הגדול ה"חתם סופר" זיע"א.
סיפר הגה"ק רבי חיים מאיר ממוגלניצא זיע"א על רבינו
הב"ח זצוק"ל :שהיה ידוע ומפורסם בדורו שכל "חולה" שבא
ונכנס לתוך ד' אמות של הלכה שהיה רבינו הב"ח יושב ולומד
שם לרוב גודל יגיעתו העצומה בלימוד התורה היה אותו
מיד במקום ממאור קדושת תורתו.
מתרפא
הננו לבשר לציבורהחולה
התורה
שוחרי
מסופר על הגה"ק ה"דרכי תשובה" זצוק"ל :פעם נכנס
מברכין,
בעירנו הק' ,כמידי חודש
וביקש ממנו שיתפלל בעדו שיזכה שיהיה
בשבתאחד
אליו אברך
התורה" ענה לו הרב :איך אוכל להתפלל עד דבר
"התמדת
לו
פרשת "ראה" ישא
גם בשבת זו
שתלוי "בבחירה" והרי "התמדת התורה" היא מצוות עשה
ובאגדה
מדברותיו בהלכה
שנאמר "והגית בו יומם ולילה" ודבר זה תלוי
מדאורייתא
בבחירתך ובתוקף ואומץ החלטתך .אלא מה שאני כן יכול
לעשות זה להתפלל בעדך שתזכה לטעום את הטעם הנפלא
של חשקות עריבות נעימות ומתיקות תורתינו הק' ואז יכנס
ויקבע בלבבך תשוקת ואהבת התורה וממילא לא תוכל לישון
גם בלילה ולא תמהר לכבות את הנר לרוב "התמדתך בתורה"
ויתקיים בך הפסוק "טעמה כי טוב סחרה"  -תטעם את טעמה
הטוב של סחרה של תורה .ואז "לא יכבה בלילה נרה"  -לא
תמהר לכבות בלילה את הנר לישון לרוב "התמדתך בתורה".

לרפואת

ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

