בס"ד

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

פרשת השבוע

ֻח ַּקת

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
פרה אדומה כנגד הלב

למה נאמר 'זאת חוקת התורה' ולא 'זאת
חוקת הפרה אדומה' ,כתב הברכה משולשת
שעניין טהרת טומאת מת נוגעת וקשורה לכל
התורה כולה ,כדאיתא במסכת מכות (כג ,ב),
'זאת התורה אדם כי ימות באוהל' ,גוף האדם
מקביל למצוות התורה ,כשם שיש בתורה
רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה,
כך יש באדם רמ"ח אברים ושס"ה גידים,
ו"מצוות פרה אדומה" היא כנגד אבר "הלב",
שאדם שחוטא מת ליבו בקירבו ,והטהרה
נותנת "תקווה בלב" וכוח לצאת מהעצבות,
ומסלקת את "הייאוש שבלב" ,שחוזר לאייתנו
הראשון להאמין בעצמו וביכולת לתקן את
מעשיו ולחזור בתשובה שנאמר 'ונתן עליו
מים חיים אל כלי'.

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"א תמוז י"ב תמוז י"ג תמוז י"ד תמוז ט"ו תמוז ט"ז תמוז י"ז תמוז
30.06.18 29.06.18 28.06.18 27.06.18 26.06.18 25.06.18 24.06.18

עלות השחר
4:09
זמן טלית ותפילין
4:17
זריחה  -הנץ החמה 5:43
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:26
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:09
12:43
חצות יום ולילה
13:19
מנחה גדולה
18:39
פלג המנחה
שקיעה
19:51
צאת הכוכבים
20:08

4:09
4:17
5:43
8:26
9:09
12:43
13:19
18:39
19:51
20:08

4:10
4:18
5:44
8:26
9:09
12:43
13:19
18:39
19:51
20:08

4:10
4:18
5:44
8:27
9:09
12:44
13:20
18:39
19:51
20:08

4:10
4:18
5:44
8:27
9:10
12:44
13:20
18:39
19:51
20:08

4:11
4:19
5:45
8:27
9:10
12:44
13:20
18:39
19:51
20:08

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
ֻח ַּקת
פרשת השבוע:
ויפתח הגלעדי
הפטרה:
19:31
כניסת השבת:
20:22
יציאת השבת:
21:17
רבנו תם:

4:11
4:19
5:45
8:28
9:10
12:45
13:21
18:39
19:51
20:08

גליון מס'

769

אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
טוב עין הוא יבורך

עֲ ֵשה לְ ָך ָש ָרף וְ ִשים ֹאתֹו עַ ל נֵס וְ ָהיָה כָ ל ַהנָ ׁשּוְך וְ ָר ָאה ֹאתֹו וָ ָחי
(במדבר כא ,ח)

עשה לך שרף – עשה לך משלך.

(עבודה זרה מד ,א)

יש להתבונן נוראות ,הרי מקראות מפורשים הם (שם ,ה-ח) שמגפת הנחשים פרצה בבני ישראל על דיבתם הרעה
בה' ובמשה עבדו' :וידבר העם באלוקים ובמשה ...וישלח ה' בעם את הנחשים והשרפים וינשכו את העם ...ויבוא
העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו בה' ובך התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש ...ויתפלל משה בעד העם.
ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס' וגו' .ויש לתמוה ,מדוע היה צריך משה לשאת בהוצאות הצלת
העם ,וכי לא היה בידי העם כדי לממן נחש של נחושת עבור הצלתם מן המגפה .ברם אנו אין לנו אלא ללמוד מכאן,
עד כמה נדרש מנהיג בישראל להפריד בין רגשותיו האישיים – להצלת צאן מרעיתו .וזו היתה גדולתו של משה
רבינו ע"ה ,אשר לא זו בלבד שמחל מיד על פגיעתו וגם התפלל להצלת מי שפגעו בו ,אלא שגם מימן מכיסו הפרטי
את הוצאות הצלתם!
ומקדמת דנא שמעתי בזה רמז מתוק בשם הרבי מאוסטרצ'וב זצ"ל ,אשר באחד מפגישותיו עם הגר"ח עוזר זצ"ל
דן עמו מי ראוי לתואר 'גברא רבה' אשר בו דיברה הגמ' (מכות כב ,ב) 'כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר
תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה' (כמה טיפשים אותם אנשים שקמים בפני ס"ת ולא קמים בפני ת"ח) .והנה הגמ' שם למדה
כן ,מהא דאמרה תורה לגבי מלקות 'ארבעים יכנו' (דברים כה ,ג) ואילו חכמים העמידו אותם על שלושים ותשע,
ומכאן שגדול כוחם של ת"ח יותר משל תורה ,עכת"ד הגמ' עי"ש .והעיר הרב ,הרי מצינו כעין זה ממש לגבי מצות
ספירת העומר ,דאמרה תורה (ויקרא כג ,טו-טז) 'מיום הביאכם את עומר התנופה ...תספרו חמישים יום' ואילו חכמים
העמידו אותם על ארבעים ותשעה ימים ,וא"כ מדוע בחר הש"ס להוכיח כן ממצות המלקות ולא ממצות ספירת
העומר .והשיב על כך ,שרק ת"ח המוריד מכה מיהודי ראוי לתואר גברא רבה! ומעתה שוב לא יפלא מדוע זכה דוקא
משה בתואר הנכסף 'ואת עלית על כולנה' ,בעבור הצלת הדור.
ואכן מסירות נפשו של משה רבינו ע"ה להצלת הדור ,לא ידעה גבול וסייג ,עד כדי התבטלות מוחלטת בבחינת 'ואם
אין מחני נא מספרך' .והרי לפניך כמה דוגמאות מאלפות.
שנינו בגמ' ברכות (לב ,א)' :וידבר ה' אל משה לך רד (שמות לב ,ז) .מאי לך רד ,אמר רבי אלעזר אמר לו הקב"ה
למשה ,משה רד מגדולתך ,כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ,עכשיו שישראל חטאו למה לך גדולה .מיד
תשש כוחו של משה ולא היה בו כוח לדבר .כיון שאמר לו (דברים ט ,יב) רד ממני ואשמידם ,אמר משה דבר זה תלוי
בי ,מיד עמד ונתחזק בתפילה וביקש רחמים ...ועתה הניחה לי (שמות לב ,י) ,אמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב
אי אפשר לאומרו ,מלמד שתפסו משה להקב"ה כביכול בבגדו כאדם שתופס לחבירו בבגדו ,ואמר לפניו רבונו של
עולם אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם' .והלב משתומם ,היאך משה העניו מכל האדם אשר ביטל עצמו גם
בפני פשוטי העם השפלים ביותר – 'ונחנו מה כי תלינו עלינו' ,הרהיב עוז בנפשו כל כך עד כדי 'תפיסת הקב"ה',
ולא הניחו עד 'שתמחול ותסלח להם' .ברם ,הוא אשר אמרנו ,מסירות נפשו של משה למען הצלת הדור ,לא ידעה
גבולות וסייגים.
ועוד שנינו בגמ' ברכות (שם)' :ואעשה אותך לגוי גדול (שמות לב ,י) ,אמר רבי אלעזר ,אמר משה לפני הקב"ה רבונו
של עולם ומה כיסא של שלוש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך ,כיסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה'.
ולענ"ד כאן גנוז סוד כוח התבטלותו המוחלטת של משה רבינו ע"ה – למען הצלת הכלל ,והיינו שהגיע להכרה
ברורה שאין ערך לקיומו – בלי קיום הכלל.
ושוב מצינו יסוד זה מפורש ,בגמ' נדרים (לח ,א)' :אמר רבי יוסי בר חנינא ,בתחילה לא נתנה תורה אלא
למשה ולזרעו ,שנאמר כתוב לך פסול לך (שמות לד ,א) – מה פסולתן שלך יהא ,אף כתיבתן שלך יהא .ומשה
נהג בה טובת עין ונתנה לישראל ,ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורך (משלי כב ,ט) כי נתן מלחמו לדל'.
הנה עין רואה ואוזן שומעת ,כי משה לא ראה כל ערך במסירת התורה לעצמו ולזרעו ,בלא שתהא התורה
נחלת הכלל.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
סיפר הרב מבריסק זצוק"ל ,שפעם היתה אסיפה חשובה של כל גדולי ישראל על
ענייני הכלל והבית הלוי זצוק"ל היה בדרכו לאסיפה זו ,אך בדרכו למקום שמע מגוי
אחד כי במרחק מה שוכב לו יהודי חולה שאין מי שיטפל בו .לשמע הדברים ,לא
המשיך הרב בנסיעתו לאסיפה ,אלא נסע לבית היהודי ונשאר לטפל בו למעלה משבוע
ימים! ורק אח"כ המשיך בנסיעתו לאסיפת הרבנים...בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה ההשגחה
"מכללת קיי'" בשרי/חלבי

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הודעה חשובה לבעלי שמחה
אין להכניס כלל כל מיני קינוחים למינהם
בר מתוקים  /בר פירות  /עוגות  /עוגיות
פיצוחים  /שתיה חריפה וכד'
ללא אישור כשרות חד פעמי
מטעם הרבנות באר שבע

לפרטים נוספים ניתן לפנות למפקח אולמות וברים

הרב דורון חג'ג' 054-8196498
בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

הודעה משמחת

הננו להביא לידיעת בעלי השמחות והאירועים
כי ניתן לקבל בכל האולמות והקייטרינג

אירוע "כשר למהדרין"
מטעם בד"ץ הרבנות באר-שבע

וזאת בהודעה לפחות של  3ימים לפני האירוע

למפקח הרב דורון חג'ג' 054-8196498

שימו לב! רק אירוע הנושא תעודה מיוחדת מטעם בד"ץ ב"ש
ומוצבת בשערי האולם הינו תחת פיקוחינו ואחריותינו.

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת כשרות מהדרין

שע"י הרבנות באר-שבע

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון י"א תמוז תשע"ח ( )24.06.18בשעה 20:30

בס"ד

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

טיפול בחולה בשבת  -המשך

ש  -האם מותר לחלל שבת בטיפול בחולה?
ת  -כבר ביארנו (בפרק הקודם) שיש לחלק בין חולים שיש בהם סכנת
נפשות או אפילו ספק פיקוח נפשות  -שחובה ומצווה לחלל עליהם את
השבת בכל המלאכות הנצרכות כולל איסורים דאורייתא ,לבין חולים
שאין בהם סכנת חיים  -שמותר לחלל עליהם את השבת במלאכות
דאורייתא רק על ידי נכרים אבל לא על ידי ישראל .ובמלאכות דרבנן,
מותר אף על ידי ישראל ובלבד שקיימת סכנה לאבדן אחד מאבריו.
ואם אין קיימת סכנה לאחד מאבריו ,מותר רק בשינוי.
ש  -מה הגדרת חולה שיש בו סכנה או שאין בו סכנה?
ת  -כל חולה אשר יש חשש לחייו  -בין שהסכנה מיידית ובין שהסכנה
עתידית ,הרי זה בכלל חולה שיש בו סכנה .לפיכך העלנו לעיל (בפרק
הקודם) שכל פציעה הנגרמת ממתכות וכדומה ,אף על פי שהוא מוגדר
כפצוע קל ,מכל מקום כיון שיש חשש לזיהום כל גופו ,הרי זה בכלל
חולה שיש בו סכנה .וכן כתבו האחרונים לגבי פצועי שבר ,שהוא
בכלל חולה שיש בו סכנה .אבל חולה פנימי שאין בו סכנה ,כגון:
שנפל למשכב וברור שאין נשקפת שום סכנה לחייו ,או שחש בכאבים
המחלישים את כל גופו עד שנפל למשכב ,או חום גבוה אשר סיבתו
ידועה ,או חולה שמחלתו ודרך טיפולו ידועה וכל היוצא בזה ,הרי כל
אלו בכלל חולה שאין בו סכנה.
ש  -מי מוסמך להגדיר את מצבו של החולה?
ת  -כל רופא בין שהוא גוי או ישראל ,ובין שהוא שומר מצוות אם
לאו ואפילו מחלל שבת בפרהסיא ,הרי זה נאמן לקבוע את מצבו של
החולה .ואם קבע שהוא בכלל סכנה ,מחללים את השבת על פיו .ויש
אומרים שלאו דווקא רופא ,אלא הוא הדין כל אדם מישראל האומר
שמכיר את המחלה כמי שיש בה סכנה (וצ"ע לדינא בגוי שאינו רופא).
ש  -מה דין אדם שקיבל התקף פתאומי בשבת?
ת  -מי שנתקף בהתקף פתאומי בשבת הגורם לכאבים חזקים או
התעלפות וכדומה ,אין צריך לחפש אחרי רופא ,אלא מחללים עליו
את השבת כדין חולה שיש בו סכנה.
ש  -האם מותר לחלל שבת גם במלאכות שאפשר היה לעשותם
מערב שבת?
ת  -בית שיש בו חולה מסוכן ודרך טיפולו ידועה ,יש להכין מערב שבת
את כל הדברים הנצרכים לטיפולו בשבת ,כדי לצמצם ככל האפשר
ביצוע מלאכות אסורות .וכן ראוי להשאיר אור דלוק בבית (באופן
שאינו מפריע למנוחתו) .מכל מקום אף אם לא עשו כן מערב שבת,
מותר לחלל עליו את השבת בכל המלאכות הנצרכות.
ש  -חולה אשר צריך לפנותו לבית חולים ,האם יש להעדיף הזמנת
אמבולנס או להסיעו ברכב פרטי?
ת  -בשאלה זו יש לנהוג בכל מקרה לגופו של עניין ,שכן אם מדובר
בחולה שצריך לטפל בו מיידית כגון התקף לב או פצוע שותת דם
וכדומה ,פשוט שיש להעדיף את אמצעי התחבורה המהיר ביותר.
ואם שני האמצעים שווים ,יש להעדיף הזמנת אמבולנס ,כדי שיוכלו
להתחיל בטיפולו תוך כדי פינויו לבית החולים.
ש  -נסע אדם לפנות חולה לבית החולים ,האם יכול לחזור לביתו
אחר הפינוי?
ת  -אדם שנסע לפנות חולה לבית חולים או שנתלווה אליו ,אסור לו
לנסוע חזרה לביתו בשבת .ועל כן יש להעדיף במקום האפשר (בכפוף
לתנאים הנזכרים בשאלה הקודמת) הזמנת אמבולנס אשר מותר לו
לחזור למקום כדי להציל חולים אחרים בעת הצורך ,או הזמנת מונית
הנהוגה בידי נכרי ,על פני הסעה ברכב פרטי בידי ישראל כדי למנוע
ממנו עגמת נפש לבלות את שבתו מחוץ לביתו.

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
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גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
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ש  -האם מותר לנסוע בשבת לבית מרקחת כדי להביא תרופות לחולה?
ת  -אם הוא חולה שיש בו סכנה ,פשוט שמותר אף לישראל לנסוע
לבית מרקחת כדי להביא לו תרופות הנצרכות לטיפולו ,וכן מותר
לרוקח להכינם .אבל בחולה שאין בו סכנה ,מותר לעשות כן רק על
ידי גוי.
ש  -בית שנפל ,האם מותר לפנות את שבריו מחשש שיש שם אדם?
ת  -כל האמור לעיל לגבי דליקה ,הוא הדין לגבי מפולת.

הילולא דצדיקייא
הילולת "אור החיים" הקדוש
טו' תמוז

רבינו חיים בן עטר ,בעל ה"אור החיים" נולד בשנת ה' תנ"ו בעיר
סאלי במרוקו לאביו הרב ר' משה בן הגאון הקדוש מוה"ר חיים
ממשפחה מעוטרת מגולי ספרד ,וקיבל את תורתו מאבי אביו ,שעל
שמו הוא נקרא ,כדבריו בהקדמתו לספרו "חפץ ה'"" :ושבתי ללמוד
תורה מפי מורי ורבי ,הרב המפורסם אדוני זקני מורי ,אשר נודע
בשערים שמו המופלג ,החסיד העניו כמוהר"ר חיים בן עטר זלה"ה
אשר מימיו שתיתי באר מים חיים ,ובין ברכיו גודלתי ,ובחקו ישבתי,
מיום היותי ,לשאוב מדבריו הטובים ,ומרוב חסידות ,כמעט אני אומר,
שלא עבר עליו חצי לילה בשינה ,אפילו לילי תמוז ,מלקונן ולספוד
כאשה אלמנה ,על חורבן בית אלוקינו ,בבכי גדול ,ולהשלים כל הלילה
בתלמוד ,עימי וכיוצא בי מיוצאי חלציו" .כבר אז ,בהיותו קטן ,נשבע
"אור החיים" כי כאשר יגדל ישאף בכל כוחו להחזיר את עטרת ישראל
ליושנה .כאשר בגר והיה לנער הצטרף אל סבו ולמד עמו תורה עד
עלות השחר .רבנו חיים בן עטר זי"ע הוא בין הרבנים הבודדים שזכו
להוסיף לשמם את התואר "קדוש" ,אשר הבעש"ט אמר עליו כי הוא
"ניצוץ של משיח"".אור החיים הקדוש" הוא צאצא לאחת המשפחות
הנכבדות והחשובות בין יהודי מרוקו ,היא משפחת בן עטר .השם
"עטר" ניתן להם על היותם סוחרי בשמים בארץ מוצאם שם מכונים
הבשמים בערבית "עטר" .ממשפחה זו יצאו בהמשך הדורות צדיקים
וגאונים.בני המשפחה מצאו להם מקלט בעיר סאלי שבמרוקו ,ושם
התבוססו והמשיכו לטוות את שושלת הזהב .גם במרוקו ,כמו בספרד,
התפרסמו בני המשפחה כבעלי מופת וצדיקים נודעים .בין נכבדי
העיר ופרנסיה של סאלי שבמרוקו בלטה דמותו הנאצלת של רבי חיים
בן עטר הוא סבו של "אור החיים" .רבי חיים הזקן התפרסם בין יהודי
מרוקו כאיש קדוש ובעל מופת אשר בקיא בנגלה ובנסתר ולא עוד
אלא נודע בנדיבותו ובתמיכתו לאביונים .יום ולילה ישב והגה בתורה
וגם בזמן שהיה טרוד במסחר לא נטש את לימודו .רבי חיים בן עטר
ואחיו רבי שם טוב בן עטר ייסדו בית מדרש בסאלי שנקרא מטבע
הדברים "בית הכנסת בן עטר" ושם התקבצו תלמידים רבים
כדי ללמוד תורה .בנו של רבי חיים הזקן ,רבי משה ,התגורר יחד עם
אביו והצטיין כאביו בצדקה ,הכנסת אורחים ולימוד התורה .קדושתו
ופרישתו מנעוריו היו לשם דבר והכל ניבאו לנער גדולות ונצורות.
למרות שבעיר סאלי היו תלמידים חכמים וקדושי עליון בלט ביניהם
רבי חיים והעפיל על כולם לשבט וגם לחסד .והנה הגיעו ימים בהם
גברו הרדיפות נגד היהודים בשל חמדת הממון של המושלים והן בשל
הקנאות הדתית שהתגברה .קנסות גבוהים הוטלו על היהודים רכושם
נבזז ומשפחותיהם נרדפו ללא רחם .יהודים רבים נאלצו לברוח
כשהם נוטשים את כל אשר להם .בין הבורחים היתה גם משפחת
עטר ,שנמלטה אל העיר מכנאס .שם הוזמנו להתארח אצל רב העיר
הרבי משה די אבילה שנודע כתלמיד חכם מופלג והפך להיות תלמידו
של רבי חיים הזקן ובמשך כל השעות הרבות שלמדו השניים תורה
ישב חיים הקטן וגמע בשמחה את פניני התורה שהפיקו מפיהם של
שני גדולי תורה אלה.בן שתים עשרה היה רבי חיים בן עטר כאשר שב
עם משפחתו לביתו בסאלי ,שם נרגעו הרוחות ,אז היה כבר נער ,אשר
הספיק לספוג הרבה מתורת רבו הוא סבו.מצעירותו נודע בעל ה"אור
החיים" כקדוש וטהור ,מופשט כליל מן העולם ומלואו ,מרבה בצומות
וסיגופים .למרות תעניותיו וסיגופיו לא נמנע לשקוד בשקידה עצומה
בתורה .בגיל צעיר חיבר את ספרו "חפץ ה'"  -חידושים על מסכתות
אחדות של הש"ס .וכתב תלמידו החיד"א זיע"א כי הבין ממאמרו
שהוא היה משיח והוא היה מוכן להתגלות ולבא,אך בעוונותינו
הרבים לא איסתייעא מילתא.בשנת תק"ב עלה ארצה ,ועוד לפני
שמלאה שנה לישיבתו ,נצחו אראלים את המצוקים ורבנו נתבקש
בישיבה של מעלה "והן בעון הדור כמעט שכב ונפטר בן מ"ז שנה
במוצאי שבת קודש ט"ו תמוז תק"ג בתחילת הלילה ,ואז בעיר מעזבוז
נטל הבעל שם טוב את ידיו לסעודה השלישית (ששם הזמן היה לפני
שקיעה),ואמר "כבה הנר המערבי" ,רבנו אור החיים נפטר .כשנפטר
רבנו נתעלף ידידו רבי חיים אבולעפיא מטבריה באמצע התפילה,
ונשאר בהתעלפותו כמחצית השעה .כששבה רוחו אליו סיפר שליווה
את רבנו עד שערי גן עדן .כששמע הבעל שם טוב עובדה זו ,אמר:
"אמת הדבר ,אבל ידוע תדעו שנשמת רבנו תשב בגן עדן רק בארעי
להתראות פנים עם קדושי ישראל מעולם ,ובקרוב תרד שוב הנשמה
לעולם הזה ,לסגל יותר מצוות ומעשים טובים לה' יתברך ,כי יפה
שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא".
ציונו הק' נמצא בהר הזיתים ,ורבים משתטחים עליו בכל ימות השנה,
ובייחוד ביום ההילולא ט"ו בתמוז.
זכות הצדיק תגן בעד כל עם ישראל אמן.

בס"ד

הרמב"ם
והאבן עזרא

פנינים מתורת רבנו
"האור החיים הקדוש" זיע"א
'כל המדבר לשון הרע  -נחש מכישו ,ועוד עונשים'
מׁשה לָמָ ה הֶ עֱלִ יתֻ נּו
בפרשתינו מסופר :וַ י ְַדּבֵ ר הָ עָ ם ּבֵ אֹלקים ּובְ ֶ
ִמ ִּמ ְצ ַריִם לָמּות ּבַ ִּמ ְדּבָ ר ּכִ י אֵ ין לֶחֶ ם וְ אֵ ין מַ יִם וְ נַפְ ֵׁשנּו ָקצָ ה ּבַ ּלֶחֶ ם
ֹלקל ,וַ י ְַׁשּלַח ה' ּבָ עָ ם אֵ ת הַ ּנְ חָ ִׁשים הַ ְּׂש ָרפִ ים וַ ְינ ְַּׁשכּו אֶ ת הָ עָ ם וַ ּיָמָ ת
הַ ְּק ֵ
עַ ם ָרב ִמּי ְִׂש ָראֵ ל{.כא'-ו'} ושואל רבינו האור החיים הקדוש ,מדוע
הענישם ה' דוקא בנשיכת נחש? ומבאר רבינו הקדוש שמכל עבירה
נברא מזיק ,שדומה למין החטא .והיות שחטא לשון הרע הוא חטא
שאין בו הנאה ,וכמו שאמרו חכמינו שאמרו לבעל הלשון 'מה הנאה
יש לך' ,נולד מידה כנגד מידה ,ונענש בנחש שאין לו הנאה בטעם
האוכל שהוא אוכל .ומסיים רבנו ,וזה לשון קודשו' :שכל המדבר
לשון הרע בחבירו ,ומכל שכן ברבו ,נחש מכישו.'.
בפרשת תזריע {יד'-ב'} כותב רבינו הקדוש דברים נוראים בחומר
לשון הרע ,וזה לשון קודשו' :כי אומות העולם לישראל הם בחינת
ה'צרעת' וישלטו בהם לצד הטעם עצמו שיסובב הצרעת ...גם אין
לך דבר שמרחיק האדם מן קונו כלשון הרע' .עד כאן לשון קודשו
כלומר :סיבת הגלות ושליטת אומות העולם על ישראל ,זה בעוון
החמור של לשון הרע ,כי אומות העולם נקראים גם 'צרעת' והם
באים בעונש על לשון הרע ,כתחליף לצרעת .בנוסף לריחוק הגדול
מהקדוש ברוך הוא עוד כותב רבינו הקדוש בשם הזוהר הקדוש ,כי
'עניות' היא באה לפעמים כעונש על 'לשון הרע' במקום ה'צרעת',
כי גם 'עני' חשוב כ'מת' ,וגם 'מצורע' חשוב כ'מת' ,ושניהם באותה
דרגה..
מצווה בלי כוונה והבנה  -דומה לגוף בלי נשמה
כדאי לעשות המצוות על דעת גדולי הדור ,שהם יודעים טעמי
המצוות כתב רבינו האור החיים הקדוש משפט יסודי בכוונת
המצוות והבנת טעמיה ,וזה לשון קדשו' :העושה מצוה בלא ידיעת
טעמה וסודה ,נחשבת המצוה כגוף בלא נשמה ולפי זה ,שואל
רבינו הקדוש ,האיך נצטוו בני ישראל לקיים מצוות פרה אדומה,
בלי לדעת את טעמיה וסודותיה ,הרי חסר להם את ה'נשמה' של
המצוות ,ומה תועלת בקיום מצווה זאת? עוד מביא רבינו הקדוש
את דרשת חכמינו על הפסוק 'ויקחו אליך פרה אדומה' ,שיהיו כל
הפרות נקראים על שמו של משה .ולכאורה קשה :א .מה המשמעות
בזה שהם יהיו נקראים על שמו של משה רבנו? ב .מה נשתנה
מצות פרה אדומה מכל המצוות ,שציוה ה' שכל הפרות שיעשו בכל
הדורות יקראו על שמו של משה רבנו? ומשיב רבינו הקדוש ,שהיות
שרק משה רבנו ידע את כל הכוונות והסודות והפלאים במצות פרה
אדומה ,אבל אחרים אינם יודעים ,ואם כן בכל הדורות כשיעשו
את מצוות פרה אדומה יחסר להם חלק הכוונה ,לכן ציוה הקדוש
ברוך הוא שבכל הדורות צריכים לכוין במעשה המצוה' ,על דעתו
של משה רבנו' שהוא ידע את כל הסודות והכוונות ,ואז נחשב להם
שגם הם עשו את המצוה בכוונתה השלימה .וכלשון רבינו הקדוש:
'ובזה תהיה המצוה נעשית שלימה במעשה ובמחשבה הצריכה'.
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לרפואת

ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

