בס"ד

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

פרשת השבוע

מטות  -מסעי

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
קליפת מדיין שנאת חינם

'החלצו מאתכם לתת נקמת ה' במדיין' שתי
התיבות "החלצו מאתכם" סותרים זה את
זה ,נאמר "ה'חלצו" באות ה' שמשמעותה
שחיוב יציאה למלחמה במדיין מוטלת על
"כל ישראל " ,שהרי אם רצה לומר שיצאו
רק "חלק מהעם" היה כותב "י'חלצו" באות
יו"ד ,והנה התיבה "מאתכם" משמעותה הפוך
שלא כולכם אלא "מקצתכם" .מבאר ה'ברכה
משולשת' בשם 'בעל התניא' שבאמת בפועל
יצאו למלחמה רק "אלף למטה" נציגים מכל
שבט ,אך ציווי ה' לתת נקמת ה' במדיין נאמר
על כל ישראל מדיין מלשון מדון ומריבה שעל
כל אחד ואחת מישראל לקדש מלחמת חורמה
במידה הרעה של קליפת מדיין שנאת חינם,
ובזכות אהבת חינם נזכה לגאולה השלימה.

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 ו'

יום ה'

שבת קודש

ג' מנחם אב ד' מנחם אב ה' מנחם אב ו' מנחם אב ז' מנחם אב ח' מנחם אב ט' מנחם אב
21.07.18 20.07.18 19.07.18 18.07.18 17.07.18 16.07.18 15.07.18

עלות השחר
4:19
זמן טלית ותפילין
4:27
זריחה  -הנץ החמה 5:52
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:33
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:15
חצות יום ולילה
12:47
מנחה גדולה
13:23
פלג המנחה
18:37
שקיעה
19:49
צאת הכוכבים
20:05

4:20
4:28
5:53
8:33
9:15
12:47
13:23
18:37
19:48
20:05

4:21
4:29
5:54
8:34
9:16
12:47
13:23
18:36
19:48
20:05

4:22
4:30
5:54
8:34
9:16
12:47
13:23
18:36
19:47
20:04

4:23
4:30
5:55
8:34
9:16
12:47
13:23
18:35
19:47
20:04

4:23
4:30
5:56
8:35
9:17
12:47
13:23
18:35
19:46
20:03

"ברכת הלבנה"

החל ממוצאי צום ט' באב
סוף זמנה ליל שישי יד' אב כל הלילה

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע :מטות-מסעי
שמעו דבר
הפטרה:
19:29
כניסת השבת:
20:20
יציאת השבת:
21:15
רבנו תם:

4:23
4:31
5:56
8:35
9:17
12:47
13:23
18:35
19:46
20:03

גליון מס'

772

אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
לשם שמים

אשי ַה ַמּטֹות לִ בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל לֵ אמֹר זֶה ַה ָדבָ ר ֲא ֶשר צִ וָ ה יְהוָ ה
וַ ַיְדבֵ ר מ ֶֹשה ֶאל ָר ֵ
(במדבר ל ,ב)

בְ כָ ל ְד ָרכֶ יָך ָדעֵ הּו
(משלי ג ,ו)

דורשי רשומות רמזו מכאן יסוד גדול בעבודת השי"ת ,והוא שגם מעשיו וענייניו הגשמיים של האדם כגון
מלאכה ואכילה ושתיה וכו' ,יהיו למען עבודת הבורא יתברך .והנהגה זו ביקש משה מראשי השבטים ללמד את
בני ישראל 'זה הדבר אשר ציוה ה'' – כל דבר שתעשו יהיה תכליתו למען עבודת הבורא יתברך ,וממילא גם
מעשיכם הגשמיים יחשבו לכם כקיום מצות ה'.
ואכן יסוד זה מפורש במקרא (משלי ג ,ו) 'בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך' ,רוצה לומר שאם תכווין
את כל דרכיך למען דעת ה' ,אזי באותה מידה הקב"ה יישר את 'אורחותיך' באופן שגם הם יחשבו לפניו כמעשה
מצוה .וזה לענ"ד כוונת הש"ס בשלהי ברכות (סג ,א)' :דרש בר קפרא ,איזוהי פרשה שכל גופי תורה תלויין
בה! בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך' .ופירש רש"י' ,דעהו – תן לב אם צורך מצוה הוא' ,עי"ש .הנה כי
כן ראה הש"ס בפסוק זה – 'פרשה שכל גופי תורה תלויין בה'! ולאור האמור יובן ,שכן הגע עצמך אדם שיכווין
בכל זמן עשיית מלאכתו – בשביל להתפרנס ולעבוד את ה' ביישוב הדעת ,וכן יעשה באכילתו ובכל תשמישיו
הנצרכים לקיום הגוף והנפש ,נמצא שכל חייו קודש הם ללימוד התורה וקיום מצוותיה .ושוב לא יפלא ,מדוע
'כל גופי תורה תלויין בה' ,והבן.
ובזה יאירו דברי הרמב"ם (הלכות דעות פרק ג ,ג)' :אם שם על לבו שיהיה כל גופו ואבריו שלמים בלבד ושיהיו
לו בנים עושין מלאכתו ועמלין לצורכו ,אין זו דרך טובה .אלא ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהיה
נפשו ישרה לדעת את ה' ,שאי אפשר שיבין וישתכל בחכמות והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב .וישים
על לבו שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל .נמצא המהלך בדרך זו ,כל ימיו עובד את ה' תמיד .ואפילו
בשעה שהוא ישן ,אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה' והוא
חולה ,נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא .ועל ענין זה צוו חכמים ואמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים.
והוא שאמר שלמה בחכמתו בכל דרכיך דעהו והא יישר אורחותיך' ,עכ"ל .והדברים מדברים בעד עצמם!
וגם מרן השו"ע העלה הנהגה זו בשולחנו הטהור (או"ח סימן רלא)' :בכל מה שיהנה האדם בעולם הזה ,לא
יכווין להנאתו אלא לעבודת הבורא יתברך ,כדכתיב בכל דרכיך דעהו' ,עכ"ל .ועיין שם במשנה ברורה (ס"ק
ה) אשר העיד בשם הרב חיי אדם' :ראיתי לאנשי מעשה שקודם אכילה אומרים ,הנני רוצה לאכול ולשתות
כדי שאהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך' .ומצאתי בזה רמז נחמד בדברי דוד המלך ע"ה (תהלים מ ,ט):
'לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מעי' ,כלומר על ידי שהנני מכווין בכל מעשי – לעשות רצונך ,אזי
גם כל עמלי להשביע את מעי יחשב לי כלימוד תורה.
וצא ולמד לדבריו הבהירים של הט"ז (אבן העזר סימן כה ,ס"ק א) אשר למד מדברי הרמב"ם הנזכרים לעיל,
שמי שאוכל ושותה ומעדן נפשו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השי"ת ,יש לו שכר כמו שמתענה! ובזה פירש
את הכתוב (תהלים קכז ,ב) שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת ...כן יתן לידידו שינה ,וזה לשונו' :יש תלמידי
חכמים שישנים הרבה כדי שיהיה להם כוח החזק וזריזות לעסוק בתורה ,ובאמת יוכל ללמוד בשעה אחת מה
שזה מצטער ועוסק בשתי שעות ,ובודאי שניהם יש להם שכר בשוה .וז"ש הכתוב שוה לכם משכימי קום ,דהיינו
בחינם לכם שאתם מצטערים ומשכימים בבוקר ומאחרי שבת בלילה וממעטים שנתם ,זה בחינם כי יתן
ה' לידידו שינה ,דהיינו מי שישן הרבה כדי שיחזק מוחו בתורה ,נותן לו הקב"ה חלקו בתורה כמו אותו
שממעט בשינה ומצער עצמו ,כי הכל הולך אחרי המחשבה' ,עכ"ל.
ובדרך זו אמרתי בס"ד לבאר דברי התנא דבי אליהו' :כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן
העולם הבא ,שנאמר הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות' .ויש להעיר ,אם אכן כוונת הפסוק
היתה על 'הלכות' ,מדוע לא נכתב כן בפרוש 'הלכות עולם לו' ,ומדוע צריכים אנו ללמוד זאת בדרך
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות

מה שמותר מיותר
"איש כי ידור נדר" המשנה במסכת אבות (פ"ג) אומרת:
"נדרים סייג לפרישות" .אדם קל דעת אומר :מה שמותר –
מותר ,ומה שאסור – צריכים לנסות למצוא גם לזה היתר עד
כמה שרק אפשר .אך עובד ה' אומר :מה שאסור – אסור ,ומה
שמותר מיותר.

אל תקרי .ברם לאור האמור יובן ,שכן בזה ביקש הכתוב לרמוז ,שכל הליכותינו
אפילו החומריים ביותר יהיו למען קיום ההלכה ,ובזה יתהפכו גם הם לתורה והלכה
– 'אל תקרי הליכות אלא הלכות'!
ואם יש את נפשך לדעת עד כמה יש בכוח המעשים הטבעיים להפוך לתורה
ממש ,פוק חזי לדברי הגמ' (מכות י ,א) אודות רבי חסדא אשר הגיע זמנו ליפטר
מן העולם ,אך לא יכל מלאך המות ליטול את נשמתו ,יען כי היה יושב בבית
המדרש ועוסק בתורה ,עי"ש .ותמה החפץ חיים זצ"ל ,וכי רב חסדא עסק בתורה
בלי הפסקה ,וא"כ מדוע בשעה שנצרך להפסיק מתלמודו לקיים נפשו באכילה
ושתיה וכו' לא נטל המלאך את נשמתו .ומכאן הוכיח החפץ חיים ,כיון שגם מעשיו
הגשמיים של רב חסדא היו לצורך תלמוד תורה ,אזי נחשבים לו כלימוד תורה
ממש והם נכללים בגדר האמור בגמ' שם 'כי הא דרב חסדא הוה יתיב וגריס בבי
רב' – כל ימיו ישב ולמד בבית המדרש!
הנה כי לפנינו עצה קלה אשר עשר ידות לה ,מהתורה והתלמוד ועד לרבותינו
הראשונים והאחרונים .ומי האיש החכם אשר ישמע כל אלה ,ולא ירגיל עצמו
לכווין בכל דרכיו שיהיו לעבודת השי"ת ,ובזה יזכה להפוך את כל חייו החומריים
בעולם הזה – לחיים שיש בהם תורה ויראת שמים בלי הפסקה ,מעין עולם הבא
ממש!
ובחתימת מאמר זה ,לא אחסוך מלהביא עוד עצה טובה שמצאנו בזה בספר
'פלא יועץ' (ערך סתר) ,וזה לשונו' :וכן בכל המצוות ולימודים ומידות חסידות וסדר
קדושה ,העושה בסתר הרי זה מתעלה ,וניצול מחשש יוהרא ומעין הרע ,ומורה ובא
שמעשיו לשם שמים ואת צנועים חכמה והברכה שורה ,ואין יצר הרע שולט בו
וכהנה רבות כמה מעלות טובות .ואפילו מבני ביתו יסתיר ענייניו ,אם לא שעושה
דוקא לשם שמים שילמדו ממנו' ,עכ"ל.
ומעשה מופלא מובא שם (ערך תענית) אודות החסיד רבי יעקב כולי זצ"ל,
שפעם אחת עשה תענית הפסקה של שלושה ימים רצופים ,ויהי ביום השלישי לעת
ערב הוצרך לילך לבית עשיר אחד ,וכיבדו העשיר בספל קפה ,ושתאו כדי שלא
לגלות שהיה בתענית ...וסיים הרב פלא יועץ' :עושה אלה בודאי שהשם יחשוב לו
כאילו התענה תענית שלם ואין נגרע מערכו ,עי"ש .הרי לפנינו דוגמא מאלפת של
מי שמוכן לשבור תענית של שלושה ימים רצופים כדי להסתירה מאחרים ,יען כי
אין ערך בעיניו אפילו בתענית של שלושה ימים כל שנפגם בה כוונת ה'לשם שמים'!

כוח הדיבור
אדם הנודר נדר יכול לעשות ע"י נדרו ולהפוך "בהמה או
פירות של חולין" שיהפכו ויהיו קודש .מכאן רואים את גודל
כוחו של הדיבור .שהוא מסוגל להפוך את החול לקודש .ולכן
אסור לאדם לזלזל בכוחו של הדיבור ,ויש להשתמש בו אך
ורק לדברים רצויים וטובים.
גבורה וענווה
"נחנו נעבור חלוצים לפני ה'" כתב רבינו בחיי :הם אמרו
"נחנו נעבור" ולא "אנחנו נעבור" ,אף על פי שהיו גיבורים
גדולים ועצומים ,המעיטו את עצמם בלשון ענווה ושיפלות,
כי השכילו וידעו שכל הכוח שלהם בא בזכותו של משה
רבינו ,שכן מצינו אצל משה רבנו שאמר "ונחנו מה".
מתאימים
"כי אתם באים אל הארץ" המגיד מקוזניץ זיע"א פירש זאת
כך :אתם מתאימים לארץ ,והארץ מתאימה לכם.
גבולות הארץ
"כי לקחו מטה בית הראובני לבית אבותם ...לקחו נחלתם"
כתב ה"אור החיים" :פסוק זה מפרש את הטעם לגבולות
הארץ .הגבולות נקבעו כפי שנקבעו ,משום ששבטי ראובן
גד וחצי שבט המנשה כבר נטלו את חלקם בעבר הירדן ,שכן
אילו גם הם היו נכנסים לארץ ישראל ,היה צורך להרחיב את
גבולות הארץ כדי שתוכל לקלוט את כל העם.
מקלט לרוצח
"ערי מקלט תהיינה לכם" כתב ה"שפת אמת" :יש כאן רמז
לסמיכות של שבירת הלב בתשובה ביום הכיפורים לשמחה
הגדולה והעצומה בחג הסוכות .כשיהודי חוזר בתשובה בכל
ליבו ביום הכיפורים ,הוא מרגיש ש"רצח נפש" – דהיינו את
נפשו הבהמית שלו עצמו ,ומשום כך הוא יכול ח"ו ליפול
בעצבות על כך שאינו מוצא לעצמו במצבו מקום בעולם.
לכן מיד נותן לו הקב"ה "מקלט" של עידוד חדווה ושמחה –
את חג הסוכות ,להכנס לסוכה ולהסתופף בצילא דמהימנותא
בצילו של הקב"ה כמ"ש "עוז וחדווה במקומו" ואז האדם
שמור ומוגן מהכל למשך כל השנה כולה.
שבירת המידות
"עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש" כתב
האברבנאל :מותו של הכהן הגדול מזעזע את כל העם על
האבדן של אדם גדול וצדיק כזה ומעורר אותם לתשובה .יש
להניח אפוא ,שגם אותו גואל הדם הרותח בזעמו על הרוצח
בשגגה ,גם מתבונן בנפשו ושובר את מידת הכעס ,מאמץ את
כוחו להתגבר על כעסו וכובש בקרבו את יצר הנקמה .ולכן
אחר מות הכהן הגדול רשאי הרוצח בשגגה לשוב לביתו.

בית דין צדק לענייני ממונות
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
נייד052-7670510 :
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להסיר מכשול
לאור תלונות החוזרות ונשנות מתושבי העיר
על הטעיה בכשרות הרינו מבהירים בזאת:
כל עסק אשר יש לו כשרות רגילה בלבד ומפרסם שיש
לו מוצרים בד"ץ כגון :בשר ,ירק גוש קטיף וכו'
אין אנו אחראים לכשרות המהדרין במקום
תעודת ההכשר הינה על כשרות רגילה בלבד.
(כמו-כן יש בזה הונאה בכשרות)

בכשרות מהדרין יש לבדוק את תעודת הכשרות למהדרין.
וכן הרינו מודיעים כי אין לסמוך על שילוט "כשר"
אלא יש לדרוש "תעודת כשרות" מקורית בתוקף

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני הקהילות

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

הרה"ג אלעזר ביטון שליט"א
רב ק"ק "תפארת דוד ושלמה" שכונת ו' החדשה

הלכות ימי תשעה באב

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

דיין ומזכיר ביה"ד לממונות שע"י הרבנות באר-שבע

כח הדיבור
נאמר בפרשה "איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור איסר על
נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" לכאורה יש כפילות בפסוק לא
יחל דברו הפשט שלא יחלל את דיבורו אלא אדם יקיים כל מה שאומר
וכן המשמעות בהמשך הפסוק ככל היוצא מפיו יעשה .ונראה לענ"ד לבאר
אדם נותן חשיבות למעשה שאדם עושה אך דיבור אין האדם מייחס לו
חשיבות ,ומעשים בכל יום שרואים כמה אדם מגלגל מילים בפיו אפי' בלי
לחשוב עליהם כי לדיבור אין ממשות זה לא יוצר כלום .וכאן בא הקב"ה
ללמדנו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה ,אדם כזה שעומד בדיבורו
ומקיים מילה בסלע שתיקה בתרי ,מחשיב ומעצים כל מילה ומילה
שמוציא מפיו ממילא כל היוצא מפיו יעשה כל ברכה ובקשה ותפילה של
אותו אדם מיד הקב"ה יעשה .ועוד י"ל לפעמים אדם לא יודע בדיוק איך
לבקש מהקב''ה ומה להתפלל וכאן מגיעה הבטחה מה' אדם כזה שלא
יחל דברו לא יעשה את דבריו מחוללין ממילא הקב"ה ככל היוצא מפיו
יעשה כלומר ה' כבר יסדר את התפילה כמו שצריכה להיות דלפעמים
אדם מבקש מה' שיזכה בעסק מסויים אך זה בבחינת עושר שמור לבעליו
לרעתו ,וכאן מביא הקב''ה הבטחה לאדם אם תנצור ותעריך את דבריך
הקב''ה כבר יסדר את הברכה שרק מה שטוב לאדם יענה לבקשתו אך
דבר שיביא לאדם רק נזק כאן הקב''ה יסדר את הברכה באופן שלא תזיק
לאדם .ובהמחשת משמעות ועוצמת הדיבור מצאנו סיפור המובא בדברי
התוספות במסכת תענית ח .אמר ר' אמי בא וראה כמה גדולים בעלי
אמנה מניין מחולדה ובור ומה המאמין בחולדה ובור כך המאמין בהקב''ה
עאכ''ו .מעשה היה בנערה אחת היתה רוצה לילך לבית אביה והיה בור
בדרך ונפלה ובא בחור אחד ואמר אם אני אעליך תנשאי לי אמרה לו הן
ונשבעו ביניהן שהוא לא ישא אשה אחרת והיא לא תנשא לאיש אחר
ואמרו מי מעיד בינינו והיתה חולדה אחת הולכת לפני הבור ואמרו אלו
שנים בור וחולדה יהיו עדים בינינו והלכו לדרכם והיא עמדה בשבועתה
והוא נשה אשה אחרת וילדה בן באת חולדה ונשכתו ומת וילדה לו בן
שני ונפל לבור ומת אמרה לו אשתו מה זה המעשה שהגיע לנו שלא
כשאר בני אדם נזכר השבועה וסיפר לאשתו כל המעשה אמרה לו א''כ
חזור וקחנה וכתב לה גט והלך ונשא את הבתולה והיינו דאמרי המאמין
בבור וחולדה שהעמידו עדותן .הרי לפנינו חומרת השבועה שאדם מוציא
מפיו וכמה צריך להיזהר בדיבור לא להישבע או לנדור סתם בלי לקיים.
ומסופר על החפץ חיים זצ''ל שביקש מאדם שעשה חסד מסויים וענה
לו אין לי כח כעבור שבוע חזר אל החפץ חיים ואמר לו אני לא מרגיש
טוב ,מרגיש תשישות וחלישות כח האמוגלובין שלי ירד .אמר לו החפץ
חיים זה בדיוק מה שאמרת "אין לי כח" לכן זה קרא לך .ממשיכה התורה
ודנה בעניין בעל שיש בכוחו להפר נדרי אשתו ביום שומעו ואז כבר לא
חל הנדר "אישה הפרם וה' יסלח לה" וכאן נשאלת השאלה אם באמת
הנדר לא חל אז מדוע צריך שה' יסלח לה .ומבארת הגמרא במסכת נזיר
בדף כד .שמדובר באשה שהיפר לה בעלה אך היא לא ידעה מכך ובכ''ז
עברה על נדרה וע''כ צריכה היא כפרה .וכשהיה ר' עקיבא מגיע לפסוק
זה היה בוכה ומה מי שרצה לאכול חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה,
מי שאכן עלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה שצריך כפרה .ולכאורה
קשה מי שרצה לאכול חזיר וכך עשה מה צריך ק"ו על מנת לחייבו הרי
זהו לאו מפורש בתורה .ועוד מדוע דווקא ר"ע בכה על זה ,ומדוע אנחנו
לא בוכים ע"ז .כדי להבין זאת אמשול לכם משל לילד שהולך לשוק
ורואה פירות משובחים ולוקח בלי רשות ואז המוכר תפס אותו .אמרו
לו האנשים תעזוב אותו הוא רק ילד אך מבוגר שיעשה מעשה זה לא
יעיז לעבור שוב שם מחמת הבושה על עצם המחשבה לעשות חטא .הרי
שעצם "המחשבה" לחטוא ולמרוד בהקב"ה זה כבר חטא .ממילא הפרשה
שלנו חידשה חידוש גדול ,לא רק על מעשים צריך תשובה אלא גם על
הכוונה לחטא צריכה תשובה כיצד העזתי לרצות לחטוא ,ועל זה באה
התורה וחידשה "וה' יסלח לה" מכיון שהיה לה רצון לחטוא .ולכן אמר
ר' עקיבא ק"ו שבאכילת חזיר יענש האדם גם על עצם הכוונה לחטוא.
כעת נשאר לנו לברר למה דווקא ר' עקיבא בכה .יוסף הצדיק אמר לאחיו
"אתם חשבתם לרעה והאלוקים חשבה לטובה" .יוצא מכאן שהחטא
של המכירה הוא בעצם מחשבתם לרעה כי למעשה בסופו של דבר
יצא מזה דבר טוב ,אלא שורש החטא הוא במחשבה לרעה והמחיר
של זה הוא עשרת הרוגי מלכות ושל ר' עקיבא קשה מכולם ולכן
דווקא ר' עקיבא כשהיה מגיע אל פסוק זה היה בוכה .ולפ"ז מובנת
תפילתינו "והחזירנו בתשובה שלמה לפניך" שאנו מבקשים תשובה
שלימה עד שנוכל לעמוד לפני השי"ת ללא בושה.
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הרב אלעזר ביטון

בס"ד

רמזים
משמיים

אורות עונג שבת
שנאת חינם
מבאר 'בעל התניא' "מלחמת מדיין" שונה מהמלחמה לכיבוש
הארץ שב"מלחמת מדיין" נאמר ציווי מיוחד גם על "שבט
לוי" שיצאו למלחמה ,לא כמו בכיבוש הארץ ששם "שבט לוי"
לא היה יוצא ,וההסבר בזה כיבוש הארץ משבעת עמי כנען,
רומז למלחמה רוחנית פנימית ומאבק נפשי על שבע מידות
רעות המקננות בנפשו של האדם ,שבע עממין הם טומאת
שבע מידות רעות ,ובכיבוש הארץ נהפך "ארץ כנען" לארץ
הקודש "ארץ ישראל" ,ומכיון ש"שבט לוי" כבר זיככו את
עצמם משבע מידות רעות ע"י שהיו שומרי משמרת הקודש
במשכן ,על כן לא היו צריכים לצאת למלחמה זו .משא"כ
"מלחמת מדיין" שהיא כנגד קליפת מדיין שנאת חינם ,כולם
צריכים להילחם ב"מדיין" מלשון "מדון ומריבה" גם "שבט
לוי ".
אהבת ישראל
ובספר התניא (פרק ל"ב) נתן עצה ל"אהבת ישראל" ,לאהוב
כל אחד ואחד מבני ישראל אפילו יהודי רשע ,להתמקד ברום
מעלתה הנשגבה של הנשמה האלוקית ,שאין לדעת עד כמה
מדרגת הנשמות שיכול להיות ביהודי הפחות שבפחותים
נשמה גבוהה מאד כנשמות הצדיקים הגדולים ביותר ,שהרי
"הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש",
וכמ"ש האריז"ל שכאשר האדם חוטא מסתלקת ממנו נשמתו
הטהורה לבחינת המקיף ולא משתתפת חלילה בעבירה,
נמצא שעצם הנשמה היא תמיד קדושה וטהורה.
אהבת חינם
איתא במסכת בבא מציעא (פה ,ב) סיבת החורבן ,בית ראשון
חרב על ג' עבירות החמורות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות
דמים ,שהם שבע מידות הרעות ,ועל כן התיקון היה גלות
שבעים שנה שהם שבע המידות כפול עשר כוחות הנפש
שבאדם .אך סיבת החורבן בבית שני ,איתא במסכת יומא
(ט ,ב) בית שני חרב על עוון שנאת חינם ,שהיא קליפה
וטומאה קשה מאד ,ורק ע"י חזרה בתשובה משנאת חינם
נעצור את אורך הגלות הקשה והנוראה של אלפיים שנה
שאנו נתונים בה עד היום הזה ,ובאהבת חינם נביא את
הגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

הגאולה ע"י עמלה של תורה
ם (פא'" ).על מה אבדה
הר" ן מבאר את הנאמר בגמרא בנדרי 
הארץ על עוזבם את תורתי". ששורש תחילת ההידרדרות
הנוראה של עם ישראל שהביא לחורבן בית המקדש ,ולהרס
ולהתמוטטות האישיות האנושית עד שנפלו ב-ג' העבירות
החמורות עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים ,הוא בזה
שזילזלו ועזבו את לימוד התורה,וכשמתרחקים מהתורה הק'
הרי שכל האפשרויות פתוחות לאובדן השפיות האנושית
ולהתרסקות רוחנית עד התהום רח"ל.
כתב ו בספרים הקדושים :ב"ימי בין המצרים" נפתחים
אוצרות החכמה מן השמים ויש בימים אלה סייעתא דשמייא
עצומה ומיוחדת של הצלחה בלימוד התורה ,היות והתורה
היא התיקון הגדול ביותר של החורבן והגלות .ודרשו זאת
מהפסוק במגילת איכה שנאמר "כל רודפיה השיגוה בין
המצרים" דהיינו "שכל מי שחפץ ורוצה וכל כולו שואף
התורה התורה כמו שנאמר "נרדפה לדעת את
אחר לימוד
הננו לבשר לציבורורודף
שוחרי
ה'" ומשתוקק בכל נימי ליבו ונפשו להבין ולהשכיל ללמוד
בעירנו הק' ,כמידי חודש
מברכין ,של "ימי בין המצרים" ניתנת לו
בשבת שבזמן זה
וללמד .הרי
ישא אדירה ומיוחדת להשיג את אשר יחפוץ
דשמייא
סייעתא
גם בשבת זו פרשת "ראה"
ולהצליח בלימוד התורה הק'.וע"י כך האדם מעמי דאת עצמו
מדברותיו
ובאגדה מוכנות לקראת הגאולה השלימה ,בזה שהוא
בהלכה במצב של
כבר
גואל בראש ובראשונה את עצמו וזוכה ל"גאולה פרטית" ע"י
עמלה של תורה כמו שנאמר "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק
בתורה"ובכך הוא זוכה גם כן לפעול ולהשפיע "גאולה כללית"
על כל העולם כולו -על כללות עם ישראל,שבכל קצווי תב ל.
ויהי רצון שנזכה ובקרוב במהרה בימינו יתקיים בנו הפסוק
"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" בביאת משיח
צדקנו ובבניין בית מקדשנו אמן ואמן.

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

