בס"ד

הרבי והרב
וואזנר

בס"ד

שבת
הרבי

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

ההילולא ג׳ תמוז

יה"ר שזכותו של הרבי זצוקללה"ה
תעמוד לכל עם ישראל ונזכה לגאולה השלימה
ולביאת משיח צדקנו בב"א

עורך

דבר העורך

דבר רב העיר שליט"א

נשמת אהרן נכנסה לארץ

הוי מתלמידיו של אהרון

‘יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ’ ,צריך להבין
מדוע לא התפלל אהרן הכהן על עצמו שיכנס לארץ
ישראל כמו שמשה רבינו התפלל ,מבאר ה’בן לאשרי’ על
פי מש”כ המלבי”ם שהיה ציווי מיוחד לאהרן שלא יפציר
בתפילה על הכניסה לארץ ,ובאמת אהרן לא התפלל וקיבל
על עצמו את הדין באהבה ,כי אצל אהרן קדוש ה’ קיום
ציווי ה’ היה חביב לו יותר מן הכל ,והקב”ה שילם לו את
שכרו כמ”ש ה’מגלה עמוקות’ שנשמתו של אהרן כן נכנסה
לארץ שבא בגילגול בעזרא הסופר וזכה אז להיכנס לארץ
ישראל ולעלות עימו את עם ישראל מהגולה ,וזה רמוז
בדברי משה רבינו ע”ה בהתגלות אליו ה’ בסנה ‘שלח נא
ביד תשלח’ תיבת “נא” סופי תיבות “אהרן עזרא”.

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע
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

יום א'

יום ב'

יום ג'

7.7.19

8.7.19

13.7.19 12.7.19 11.7.19 10.7.19 9.7.19

יום ד'

יום ה'

יום ו'

4:14
4:22
5:48
8:30
9:12
12:46
13:22
18:39
19:51
20:08

4:15
4:22
5:48
8:30
9:13
12:46
13:22
18:39
19:51
20:08

4:18
4:26
5:51
8:32
9:14
12:47
13:22
18:38
19:49
20:06

4:15
4:23
5:49
8:31
9:13
12:46
13:22
18:39
19:50
20:07

4:16
4:23
5:49
8:31
9:14
12:46
13:22
18:39
19:50
20:07

4:17
4:24
5:50
8:32
9:14
12:47
13:22
18:38
19:50
20:07

4:17
4:24
5:50
8:32
9:14
12:47
13:22
18:38
19:50
20:07

ברכת הלבנה

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
לעילוי נשמת

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

שבת קודש

ד׳ תמוז ה׳ תמוז ו׳ תמוז ז׳ תמוז ח׳ תמוז ט׳ תמוז י׳ תמוז

החל מליל רביעי ז׳ תמוז.
סוף זמנה ליל יד׳ תמוז כל הלילה.

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בת סימי זל

הרב אברהם טריקי

הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

חוקת
ויפתח הגלעדי

19:31
20:22
21:17

ֹלשׁים יוֹם כֹּל בֵּ ית יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וַ יִּבְ כּוּ ֶאת ַא ֲהרֹן ְשׁ ִ

)במדבר כ ,כט(

כל בית ישראל :האנשים והנשים ,לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל
אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו).רש"י(

הנה רש"י למד כן מלשון הכתוב 'ויבכו אותו כל בית ישראל' – לעומת הנאמר במשה רבנו
ע"ה )דברים לד ,ה( 'ויבכו בני ישראל את משה' ,שכן כידוע 'בית ישראל' – מורה על הנשים,
ונמצא שלשון 'כל בית ישראל' – כולל את האנשים והנשים .ושמעתי פעם מפי כ"ק האדמו"ר
רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל ,אשר הוסיף לדייק כעין זה מדברי הכתוב בפטירת משה )שם(
'ויתמו ימי בכי אבל משה' ,ואילו באהרון הכהן לא מצינו בכתובים שתמו ימי אבלו .ועל כך
ביאר הרב בטוב טעם ,שחסרונו של אהרון היה מורגש גם זמן רב אחרי פטירתו ,שכן בכל
עת אשר התגלה סכסוך בין איש לאשתו או בין אדם לחבירו ,היו כולם מצטערים ואומרים
הרי אם היה אהרון בתוכנו ודאי שהיה משכין שלום ביניהם ...ועל כן מעולם לא תמו ימי אבל
אהרון! ואני הקטן הוספתי ,כי על פי דבריו נתיישבה לי פליאה נשגבה .דהנה נחלקו בפוסקים
האחרונים האם יש לנהוג דיני תשעת הימים כבר מראש חודש אב או רק לאחריו ,כגון אכילת
בשר ושתיית יין וכו' .ואחד מהטעמים לדעת המחמירים ,הוא מפני שהוא יום פטירתו של
אהרון הכהן .ויש לתמוה ,הרי הילולא דצדיקיא הוא יום שמחה כדוגמת הילולא דמשה רבינו
ע"ה אשר חל ביום ז' באדר .אך לפי המבואר ,יש לומר שאינה דומה פטירתו של אהרון לפטירת
שאר הצדיקים ,שכן אבלו של אהרון מעולם לא תם!
ואם יש את נפשך לדעת עד היכן מגיעים פני הדברים ,צא ולמד לדברי רבותינו אודות
שמונים אלף בחורי ישראל אשר הלכו אחרי מיטתו של אהרון הכהן ע"ה וכולם נקראו בשם
'אהרון' ,מפני שנולדו להורים אשר עמדו בפני גירושין ,ואהרון החזירם זה לזה והשכין שלום
בביתם .וכשנולד להם בן ,קראוהו בשם 'אהרון' ,שהרי בזכותו הגיע בן זה לעולם ,עכת"ד .והלב
משתומם ,הרי ימי שני חייו של אהרון היו מאה עשרים ושלוש שנים ,שהם כ–ארבעים אלף
ימים .נמצא לפי זה שבכל יום הספיק אהרון להציל לפחות שניים או שלושה בתים מגירושין!
הרי לפנינו מפעל חיים של קודש הקודשים אהרון הכהן הגדול מאחיו.
ומעתה הוראת הלל הזקן במשנה )אבות א ,יב( 'הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף
שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' ,מופלגת היא עד למאוד – לאין שיעור ואין ערוך!
וכאן המקום איתי להזכיר דברי הגמ' )בבא בתרא כא ,א(' :אמר רב ,ברם זכור לטוב אותו האיש
ויהושע בן גמלא שמו ,שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל .שבתחילה מי שיש לו אב
מלמדו תורה ומי שאין לו אב לא היה לומד תורה ,עד שבא רבי יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו
מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר' ,עי"ש .ויש לתמוה ,מה חידש רבי
יהושע בן גמלא בעולם עד שבזכותו לא נשתכחה תורה מישראל ,וכי לפני תקנתו לא היו מלמדי
תינוקות בישראל .זאת ועוד ,מדוע לא קם לפניו רב או מנהיג להתקין תקנה זו ,כאשר מנגד
מרחפת לה סכנה נוראה שתשתכח תורה מישראל!
ברם לכשנתבונן נראה ,שאמנם ודאי שגם לפניו היו תלמודי תורה ומלמדי תינוקות ,מכל מקום
יש חידוש מופלא בתקנתו אשר היה חסר עד היום .שכן מדברי הגמ' שם יש לנו ללמוד יסוד
גדול בחינוך ,והוא שאי אפשר לרב להקנות תורה לתלמידיו בבחינת 'והעמידו תלמידים' בלי
מסירות נפש ואהבה אין סופית כדוגמת אהבת – אב .ולפיכך מי שיש לו אב היה מלמדו
תורה וכו' ,והואיל ולא כל בן זוכה לאב שיהא ראוי מצד חכמתו ללמדו תורה ,נמצא שהיתה
עתידה תורה להשתכח מישראל ח"ו .עד שקם רבי יהושע בן גמלא והכשיר מלמדי תינוקות
מיוחדים בכל עיר ועיר אשר יש בכוחם להרעיף על תלמידיהם מסירות נפש ואהבה אין
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

בנשמה יש חמש מדרגות" :נפש"  -כוחות הרגש" ,רוח"  -כוחות
השכל" ,נשמה"  -כוח הרצון" ,חיה"  -כוחות של משיכה פנימית
בעוצמה רבה שלמעלה מהשכל וההיגיון ,התודעה של האדם השכל
או הרגש קטנים ודלים מכדי לתפוס כוחות אלה ,אבל העובדה שהם
קיימים בזה שהאדם חש שנוצר ומתעורר בו רצון למשהו טוב" ,יחידה"
 כוח המסירות נפש ,היא עצם הנשמה היא היא האדם עצמו ,אינהיכולה להתגלות בשום צורה של תחושה כל שהיא .המדרגה החמישית
"יחידה" היא ליבת הנשמה ,היא שיא השיאים של האיכויות הנשגבות
ביותר שקיימים באדם ,אין מושג שהיא לא מבינה ,אין מטלה שהיא
לא יכולה לבצע ,וגם אין קץ לאורך חייה ,היא אינה משתנה או
מושפעת משום דבר חיצוני ,עומדת מעל כל אפשרות שחטא ועוון
יפגעו בה ,הקשר שלה עם הקב"ה שנקרא "יחיד" נשאר במלוא תוקפו,
יקרה מה שיקרה ,כל המגבלות שאנו מכירים מחיינו הם קיימות רק
בארבע המדרגות הראשונות של הנשמה.
נשמות ישראל הם נשמה אחת גדולה :החמש מדרגות ניכרים בעיקר
אצל צדיק יסוד עולם" ,נפש"  -אצל דוד המלך ע"ה" ,רוח"  -אצל
אליהו הנביא זכור לטוב" ,נשמה"  -אצל משה רבינו ע"ה" ,חיה"  -אצל
אדם הראשון" ,יחידה"  -אצל מלך המשיח ,כמו בנשמות הפרטיות,
כך גם בנשמה הכללית נחשבות ארבע המדרגות הראשונות לחלקים
שמסתעפים מה"יחידה"  -עצם הנשמה וליבתה ,המשיח  -ה"יחידה"
שבנשמה הכללית הוא נקודת העצמיות ליבת כל נשמות ישראל
לדורותיו ,והוא שיחולל את השינוי האינסופי של הגאולה השלימה
וחיים הנצחיים המושלמים באיכויות הרוחניות הנשגבות ביותר.
בתורה ישנן גם חמש מדרגות" :פשט"" ,רמז"" ,דרש"" ,סוד",
"חסידות" .מדרגות אלו מקבילות לחמש המדרגות שבנשמה ,והמדרגה
החמישית " -החסידות"  -ה"יחידה" שבתורה ,היא מבטאת את
הליבה שממנה נובעות כל המדרגות כולן.
הבעל שם טוב הקדוש אמר על נשמת בעל התניא שהיא נשמה חדשה
במדרגת "יחידה" נשמת מלך המשיח ,והיא בדרגה עליונה ונשגבה ביותר
מכל נשמות ישראל הכלולות בנשמה הכללית הראשונה שירדה לעולם -
נשמת אדם הראשון ,ולכן נשמת בעל התניא בדרגת "יחידה" באה לגלות
את תורת החסידות שהיא דרגת "יחידה" שבתורה ,להביא את הגאולה
השלימה ומשיח צדקנו שנשמתו במדרגת "יחידה" במהרה בימינו אמן.

823

אחראי מערכת

חוקת

הרב עוזיאל אדרי

הרבי ביאר בקונטרס עניינה של תורת החסידות שהבעל שם טוב
הקדוש בא לסלול את הדרך לביאת המשיח ,הרמב"ם בסיום "משנה
תורה" מגדיר את הייעד הייחודי של ביאת המשיח" ,יהיו ישראל חכמים
גדולים ויודעים דברים הסתומים" ,עד כדי כך ,ש"ישיגו דעת בוראם".

שבת שלום

פרשת השבוע

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
משה ובני ישראל

'וידבר העם באלוקים ובמשה ..וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים..
ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו בה' ובך' ,צריך להבין למה
נאמר בתחילה 'וידבר העם באלוקים' שם "אלוקים" שהוא מידת הדין ,ואחר
כך כשבאו למשה אמרו לו 'חטאנו כי דברנו בה'' שם "הוי"ה" שהוא מידת
רחמים ,נרמז כאן פירושו של ספר באר מים חיים שביאר שעם ישראל
מרוב אהבתם הגדולה למשה רבינו ע"ה התלוננו על מה שנגזר עליו שלא
יכנס לארץ ישראל ,ואמרו לעצמם ומה אם למבחר המין האנושי משה רבינו
ע"ה הקב"ה לא נשא לו פנים ,מי הוא אשר יוכל לזכות בעיניו יתברך ,ואם
כן הביאור בפסוק הוא כך' :וידבר העם באלוקים' כלומר מה דברו בשם
"אלוקים" שהוא מידת הדין שפגעה מידת הדין במשה שנגזר עליו שלא יכנס
לארץ ישראל ,וזה מה שאמרו למשה אחר כן 'חטאנו כי דברנו בה' ובך'
כלומר חטאנו שדיברנו על הקב"ה בעונש שעשה לך ומידת הדין פגעה בך.

נס ההצלה מהאמורי

'ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער' ,כתב רש"י תרגום של שפך – אשד,
כלומר שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים שהיו נחבאים שם לפי שהיו
ההרים גבוהים והנחל עמוק וקצר וההרים סמוכים זה לזה אדם עומד על
ההר מזה ומדבר עם חבירו בהר מזה והדרך עובר בתוך הנחל אמרו אמוריים
כשיכנסו ישראל לארץ לתוך הנחל לעבור נצא מן המערות בהרים שלמעלה
מהם ונהרגם בחצים ואבני בליסטראות והיו אותן הנקעים בהר של צד מואב
ובהר של צד אמוריים היו כנגד אותן נקעים כמין קרנות בולטין לחוץ כיון
שבאו ישראל לעבור נזדעזע ההר של ארץ ישראל כשפחה היוצאת להקביל
פני גבירתה ונתקרב לצד הר של מואב ונכנסו אותן הקרנות לתוך אותן
נקעים והרגום וזהו אשר נטה לשבת ער שההר נטה ממקומו ונתקרב לצד
גבול מואב ונדבק בו וזהו ונשען לגבול מואב ,ועברו ישראל על ההרים ולא
ידעו על הנסים הגדולים האלו שנעשו להם ,אמר הקב"ה כיצד ומי מודיע
לבני הנסים הללו המשל אומר נתת פת לתינוק הודיע לאמו לאחר שעברו
חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה משם דם ההרוגים
וזרועות ואיברים ומוליכתן סביב למחנה ישראל וראו ואמרו שירה' ,לשבת
ער' כתב בעל הטורים התיבה "לשבת" מופיעה ב' פעמים במסורה ,אחד
כאן ,ואידך אצל אברהם אבינו 'לשבת אברם' שנאמר 'ותקח שרי אשת
אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען
ותיתן אותה לאברם אישה לו לאשה' ,בא לרמוז שלנס הגדול הזה להינצל מן
האמוריים זכו בזכותו של אברהם אבינו ע"ה ,ויש להוסיף ולומר שזה רמוז גם
בראשי תיבות "ו'אשד ה'נחלים א'שר נ'טה ל'שבת ע'ר" גימטריה "הזקן"
שזכותו של "הזקן" אברהם אבינו ע"ה היא זו שעמדה להם לישראל.

עבדו את ה' בשמחה

"חפרוה שרים ,כרוה נדיבי העם במחקק" ,גימטריה "יכהן שמחה יצחק
גבורה בידו זקן ת"פ" ,הכוונה מש"כ בזהר ובהאריז"ל כל החיות של
הטומאה והסטרא אחרא הם משיירי הגבורות והדינים של יצחק אבינו ע"ה,
ועל ידי שאדם יכהן בעבודת ה' שלו דווקא בשמחה אז זוכה שמתמתקים
הדינים של גבורה דיצחק ומתעלים לשורשם ונהפכים לרחמים גמורים,
וזוכה שממילא נכנע מלפניו היצר הרע ונמסר בידו המלך זקן וכסיל ,כמ"ש
במדרש קהלת נאמר 'טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל' ,מלך זקן
וכסיל זה יצר הרע ,ולמה נקרא מלך שהכל שומעין לו ,ולמה קורא אותו זקן
שמזדווג לאדם מילדותו ועד זקנתו ,ולמה קורא אותו כסיל שהוא מלמד
לאדם כסילות ודרך רעה ,וכן זוגתו של השטן הטמאה השם שלה מלשון
בכיה ויללה שרצונה עם ת"פ מחנותיה רחמנא ליצלן רק להרבות צער
ויללות בעולם שהם היפך השמחה ,ודווקא כשאדם עובד ה' על ידי שמחה
של מצווה הוא מכניע אותם ומבטלם כליל ואין להם שום שליטה עליו.

תורה שבעל פה

'וממדבר מתנה'" ,ממדבר" גימטריה "פור" ,יש לפרש על פי דאיתא
במסכת שבת 'ויתיצבו בתחתית ההר' ,אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסא
מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רבי אחא בר יעקב מכאן
מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשוורוש
דכתיב 'קיימו וקבלו היהודים' ,קיימו ישראל בפורים בימי אחשוורוש את
מה שקיבלו כבר במתן תורה במעמד הר סיני ,ועל ידי שקיבלו את התורה
שוב מרצונם הטוב בפורים ,אזיי "מתנה" נתן להם הקב"ה את התורה
במתנה ,שהרי כל התורה שבעל פה נתגלתה על ידי אנשי כנסת הגדולה,
וכמו שכתב האריז"ל "הבאר" רומז "לתורה שבעל פה" .וכן כתב בזוהר
בפתח אליהו "מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה".

בס"ד

אורות הכשרות

אורות ההלכה

סופית כאהבת אב לבנו .וזהו חידוש רבי יהושע בן גמלא ,שרב יכול
להיות גם אבא לתלמידיו.
וזה לענ"ד כוונת דברי רבותינו )סנהדרין יט ,ב( 'כל המלמד את בן
חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו' ,והיינו אם הגיע למצב
בו הצליח 'ללמד' את בן חבירו תורה – זהו האות שלימדו באהבה
ובמסירות אין סופית כדוגמת אב המלמד את בנו תורה ,ולכן מעלה
עליו הכתוב כאילו ילדו.
ודע שאין כאן תביעה מופלגת מהרב ,שכן במקום אחר הוכחנו
מדברי בן עזאי שחיוב זה מוטל על כל אדם לאהוב את חבירו כאילו
הוא בנו .דהנה על דברי רבי עקיבא שדרש 'ואהבת לרעך כמוך זהו
כלל גדול בתורה' ,מצאנו )ירושלמי נדרים ט ,ד( חולק על השקפה זו ,והוא
בן עזאי שאמר 'זה ספר תולדות אדם' )בראשית ה ,א( זהו כלל גדול
בתורה' .והדברים תמוהים וטעונים ביאור .ומקדמא דנא ראיתי למי
שהביא בשם הראב"ן פירוש נפלא בביאור פלוגתא זו ,וזה תוכן דבריו:
רבי עקיבא סובר ,שאין לך אהבה גדולה יותר – מאהבת אדם את
'עצמו' ,ולכן קם ודרש 'ואהבת לרעך כמוך – זהו כלל גדול בתורה',
לאמר אהוב את חברך כפי שאתה אוהב את עצמך פשוטו כמשמעו.
אולם לעומתו בן עזאי סובר שיש אהבה גדולה יותר מאהבת עצמו,
והיא אהבת האב את בנו ,ולכן קם ודרש 'זה ספר תולדות אדם – זהו
כלל גדול בתורה' ,דהיינו ראה בכל אדם 'תולדה' שלך ,ועל כן אהוב
אותו כפי שאתה אוהב את בנך ממש – פשוטו כמשמעו.
ובזה יובן מדוע נבחרה דוקא מצוה זו של 'ואהבת לרעך כמוך'
להיות יסוד לכל התורה כולה ,יותר משאר תרי"ג מצוות .שכן לפי
המבואר כבר העיד בנו הש"ס שבלעדי אהבה זו אי אפשר להמשך
קיום התורה בישראל – 'שאלמלא הוא נשתכחה תורה'.
ומדי דברי בזה ,זכור אזכור את הוראותיו המאלפות של מרן הגר"מ
שך זצוק"ל לפני כשלושים שנה עת אשר זכיתי עם חברי הרבנים
הגאונים שליט"א לייסד את רשת תלמודי התורה 'מעיין החינוך
התורני' )המונה כיום עשרות אלפי תלמידים כ"י( בשליחותם ובנשיאותם
של מרנן ורבנן הגר"מ שך ,הגאון רבינו עובדיה יוסף ,הגר"י צדקה
והגרב"צ אבא שאול זיע"א .וכשנכנסנו אל הקודש פנימה כדי לקבל
את ברכתו ,הרעיף עלינו מדברות קדשו במשך שעה ארוכה אודות
החשיבות במסירות המלמד לתלמידיו והאהבה האין סופית שיש לו
להרעיף עליהם ,וקבע בפסקנות שזהו יסוד גדול בחינוך .ישמע חכם
ויוסף לקח.
בברכת שבת שלום ומבורך

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

הודעה חשובה ודחופה

לכולל חשוב בעירנו הק' אשר לומדים בו
למעלה מ 60-אברכים כ"י כל היום

דרושים  4מזגנים בדחיפות
כל המעוניין להנציח לכל מטרה
בכדי שהאברכים יוכלו להמשיך לשבת
ללמוד בישוב הדעת עקב החום הלוהט

נא לפנות בבקשה לרב יגאל לוי 050-6308741

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון ד׳ תמוז תשע"ט
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הלכות בשר וחלב

דבר רבני השכונות

(המשך)

ש - .האם היתר זה נוהג אפילו לכתחילה ,או רק בדיעבד .ומהו
גדר דיעבד לענין זה.
ת - .נחלקו הפוסקים בדעת השו"ע ,האם היתר נותן טעם בר נותן
טעם נוהג גם לכתחילה או רק בדיעבד ,ולפי הנראה אין להתיר
אלא בדיעבד אבל לכתחילה אסור לגרום נ"ט בר נ"ט .וגדר דיעבד
לענין זה הוא ,כשכבר עלו או נתבשלו הדגים בקדרה של בשר.
לפיכך אע"פ שעדיין לא נתערבו בחלב ,מותר לכתחילה לאוכלן
עם החלב.
ש - .האם היתר זה נוהג רק באיסור בשר וחלב ,או גם בשאר
איסורים.
ת - .כאמור היתר זה נוהג רק בנ"ט בר נ"ט דהיתרא כלומר בשר
וחלב ,מפני שכ"א בפני עצמו מותר .אבל בשאר איסורים ,אין נוהג
כלל היתר זה ובאיסורם הם עומדים עד שיתבטלו כדין.
ש - .מה דעת הרמ"א בדין נותן טעם בר נותן טעם.
ת - .כל האמור לעיל הוא בדעת השו"ע ,אך הרמ"א מחמיר בכל
זה ,וזאת תורת העולה מדבריו בכל השאלות הנז"ל :אפשר שלא
התירו חכמים נ"ט בר נ"ט אלא משום דמסתמא אין בו טעם ,לפיכך
אין להתיר לכתחילה אלא בדרך עירוי אבל לא בדרך בישול וצלי,
ואצ"ל כשמרגיש בפועל את טעם האיסור .ומיהו בדיעבד יש
להתיר בכל גוונא ,כל שכבר נתערב בחלב .מלבד מאכלים חריפים
שאסורים אפילו כשכבר נתערבו בחלב ,משום שאגב חריפותם אנו
מחשיבים את טעמם כאילו האיסור בעין .ואצ"ל שכך הוא הדין,
גבי סכין בשרי בן יומו שחתך בו צנון או בצל – שאסור לאוכלם
בחלב אפילו שכבר נתערבו יחדיו .בד"א בנ"ט בר נ"ט דהיתרא
דהיינו בשר וחלב ,אבל בשאר איסורים אין נוהג כלל היתר זה,
כמבואר לעיל בדעת השו"ע.
ש - .מה גדרי האיסור של פת שנילושה בחלב.
ת - .אין לשין עיסה בחלב ,שמא יבוא לאוכלה עם הבשר .ואם
לש ,כל הפת אסורה אפילו לאוכלה לבדה .בד"א כשהיו החתיכות
גדולות ,אבל כל שהיו החתיכות קטנות באופן שיכול לאוכלן כל
אותו היום ,הרי זה מותר אע"פ שלא עשה בהם שום שינוי .ואם עשה
בהם שינוי הניכר ,הרי זה מותר אפילו בחתיכות גדולות.
ש - .האם מותר ללוש מעט חלב בעיסה באופן שנתבטל בששים.
ת - .לדעת רבים מן הפוסקים ,מותר לכתחילה ללוש חלב בעיסה,
כל שהיה החלב מועט באופן שיש בעיסה ששים כדי לבטלו .וכן
נראה עיקר להלכה .אך יש מי שהחמיר בזה .ועכ"פ לדברי הכל אין
להתיר אא"כ ברור שיש בעיסה ששים כנגד החלב ,ועל הטעם לחוד
אין לסמוך .לפיכך אם ידוע שיש בו יותר מאחד מששים חלב ,אין
להקל כלל אע"פ שאין טעם חלב בפת.
ש - .האם שינוי שנעשה בצורת הפת לאחר אפייתו מועיל כדי
להתירו.
ת - .שינוי שנעשה בצורת הפת לאחר אפייתו ,אינו מועיל כדי
להתירו ,מפני שכבר נאסר הפת.
ש - .האם היכר שעל גבי האריזה מועיל להתיר פת שנילושה
בחלב.
ת - .כאמור אין מועיל שינוי הניכר בפת כדי להתירו אא"כ נעשה
קודם אפייתו ,אבל לאחר אפייתו אין מועיל בו שום שינוי ואצ"ל
שאין מועיל שינוי שע"ג האריזה כגון כיתוב או ציור
כד חלב וכדו' ,מפני שכבר נאסר הפת.

הרה"ג מאיר סויסא שליט"א
רב שכונה א' ומנהל מחלקת כשרות ״מהדרין״ ב״ש

תשע פרות והעשירית ...

הרמב"ם בהלכות פרה אדומה סוף פרק ג מביא בנוסף להלכות פרה
אדומה גם את ההיסטוריה של קיום מצווה זו" :תשע פרות אדומות נעשו
משנצטווו במצווה זו עד שחרב הבית בשנייה .ראשונה עשה משה רבנו,
שנייה עשה עזרא ,ושבע מעזרא עד חורבן הבית .והעשירית יעשה המלך
המשיח ,מהרה ייגלה ,אמן כן יהי רצון" .דבריו מעוררים שאלה :הלוא ספר
הרמב"ם הוא ספר הלכתי ולא ספר תפילות ומשאלות .ידוע גם-כן ,שכל
מלה שלו שקולה ומדודה ,והלכות רבות נלמדות מדיוק לשונו .איזה מקום
יש אפוא בספרו ההלכתי 2לתוספת "מהרה ייגלה ,אמן כן יהי רצון"?

עומק הציפייה

אפשר היה לומר ,שהרמב"ם רוצה ללמדנו ,שיהודי צריך להתפלל על ביאת
המשיח .אולם הסבר זה אינו מספק ,שכן הלכה זו בדבר הצורך בתפילה
על ביאת המשיח ,הייתה צריכה לכאורה להיכתב במקום שדן בהלכות
המשיח ,ולא כאן ,כאשר המשיח מוזכר רק בדרך אגב .אלא מסביר הרבי
מליובאוויטש זצוק"ל שהרמב"ם אכן רוצה ללמדנו בכך הלכה על עומק
הציפייה והתפילה לביאת המשיח .גם כאשר נושא הגאולה עולה בדרך אגב,
הוא צריך לעורר אצל יהודי רגשות עמוקים כל-כך של כמיהה ותשוקה ,עד
שמיד יישא תפילה" :מהרה ייגלה".

חובה תמידית

בעניין האמונה במשיח פוסק הרמב"ם" :כל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו
מחכה לביאתו ...הוא כופר ...בתורה ובמשה רבנו" .לאור זאת ,לא די להאמין
שהמשיח יגיע ,אלא חובה גם לקוות ולצפות לבואו .מי שמאמין בבוא
המשיח ,אך אינו מצפה לו  -אמונתו לוקה בחסר .מכיוון שהאמונה בבוא
המשיח היא חובה תמידית ,הרי גם החובה לצפות לבואו היא חובה תמידית.
בכל עת צריך יהודי לחיות בתחושה של תקווה וציפייה ,שהנה-הנה המשיח
בא .כך אנו גם מתפללים שלוש פעמים ביום" :לישועתך קיווינו כל היום" -
אנו מקווים לגאולה בכל רגע של היום.

צפייה מתוך תחושת חסר

תחושה כזאת של ציפייה נובעת מהכרה אמיתית במשמעותה של הגאולה.
יהודי יודע ,שלא ייתכן להגיע לשלמות ללא המשיח .כל עוד לא באה הגאולה
 הוא נמצא במצב של חסר מתמיד ,ולכן הוא נתון כל העת בתשוקה עזהלגאולה .זוהי אפוא ההלכה שמלמדנו הרמב"ם  -כאשר יהודי מחכה לבוא
המשיח בצורה הראויה ,הרי כשהוא מזכיר עניין כלשהו השייך לגאולה  -אף
אם אזכור הגאולה בא בדרך אגב  -מיד מתעוררים בו רגשות עזים של צימאון
ותשוקה ,עד שהוא פורץ בו-במקום בתפילה" :מהרה ייגלה ,אמן כן יהי רצון".

עומד ומשמש

השבת ג' תמוז נציין את יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש שזו היתה גם
דביקותו בכל עת ובכל שעה בציפייה לביאת המשיח בראותו כמשה בדורו
את גאולתן של ישראל .דורנו זכה למנהיגותו המסורה של הרבי אשר בד
בבד דאג לכל יהודי בכל זמן ובכל תחום ,מתוך התמסרות מוחלטת ,ואהבתו
ודאגתו לבני עמו בכל קצוי תבל חרגה מעבר לגבולות הזמן ,ואף כי אחרי
מותו ,וכפי שאצל משה רבינו אחרי הסתלקותו ,בני ישראל לא התלוננו על
חוסר במים כמו אחרי הסתלקות מרים ,שכן אז כבר חנו ליד מימיו הצוננים
של נהר הירדן .כמו כן ,אומנם המן הפסיק לרדת בעת הסתלקות משה ,אבל
בני ישראל המשיכו לאכול אותו למעלה מחודש עד שהגיעו למקום בו יכלו
לייצר לחם מן הארץ .כלומר ,משה דאג להסדיר את צרכי העם גם לאחר
הסתלקותו ,וגם היום עומד ומשמש במרום לרומם את בני עמו .מסופר כי
חסיד שגר בשכונתו של הרבי קיבל טלפון בהול בשעת לילה מאוחרת .ידידו
ביקש את ברכתו של הרבי אודות עניין דחוף .החסיד מיהר למרכז חב"ד ומצא
כי הרבי עדיין שוהה בחדר עבודתו עם מזכירו ,והדלת סגורה .כתב החסיד את
הבקשה ותחב את הפתק במשקוף הדלת .כאשר יצא המזכיר ,נפל הפתק
והרבי התכופף והרים אותו .למחרת כתב החסיד לרבי התנצלות על הטירחה
שגרם לו ,בכך שנאלץ להרים את המכתב מהרצפה .הרבי הגיב" :אבל זה
תפקידי – להרים ,ובפרט מה שאחרים אינם שמים לב אליו" ...אכן ,ביום זה
ניתן הכח לכל אחד ואחד להמשיך ולהגשים את מטרותיו להביא לגאולה
שלימה על ידי הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות,להתחזק בתפילה
ובצדקה ובעשיית חסד לזולת ללא תמורה ,להאיר פנים ולקרב ,להשיב
את לבבותיהם של כל עם ישראל לאביהם שבשמים שזה הכלי והברכה
להמשיך עלינו מברכותיו עדי נזכה לגאולה אמיתית ושלימה במהרה
בימינו אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב מאיר סויסא

בס"ד

אורות הפרשה
משה ובני ישראל

'וידבר העם באלוקים ובמשה ..וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים..
ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו בה' ובך' ,צריך להבין למה
נאמר בתחילה 'וידבר העם באלוקים' שם "אלוקים" שהוא מידת הדין ,ואחר
כך כשבאו למשה אמרו לו 'חטאנו כי דברנו בה'' שם "הוי"ה" שהוא מידת
רחמים ,נרמז כאן פירושו של ספר באר מים חיים שביאר שעם ישראל
מרוב אהבתם הגדולה למשה רבינו ע"ה התלוננו על מה שנגזר עליו שלא
יכנס לארץ ישראל ,ואמרו לעצמם ומה אם למבחר המין האנושי משה רבינו
ע"ה הקב"ה לא נשא לו פנים ,מי הוא אשר יוכל לזכות בעיניו יתברך ,ואם
כן הביאור בפסוק הוא כך' :וידבר העם באלוקים' כלומר מה דברו בשם
"אלוקים" שהוא מידת הדין שפגעה מידת הדין במשה שנגזר עליו שלא יכנס
לארץ ישראל ,וזה מה שאמרו למשה אחר כן 'חטאנו כי דברנו בה' ובך'
כלומר חטאנו שדיברנו על הקב"ה בעונש שעשה לך ומידת הדין פגעה בך.

נס ההצלה מהאמורי

'ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער' ,כתב רש"י תרגום של שפך – אשד,
כלומר שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים שהיו נחבאים שם לפי שהיו
ההרים גבוהים והנחל עמוק וקצר וההרים סמוכים זה לזה אדם עומד על
ההר מזה ומדבר עם חבירו בהר מזה והדרך עובר בתוך הנחל אמרו אמוריים
כשיכנסו ישראל לארץ לתוך הנחל לעבור נצא מן המערות בהרים שלמעלה
מהם ונהרגם בחצים ואבני בליסטראות והיו אותן הנקעים בהר של צד מואב
ובהר של צד אמוריים היו כנגד אותן נקעים כמין קרנות בולטין לחוץ כיון
שבאו ישראל לעבור נזדעזע ההר של ארץ ישראל כשפחה היוצאת להקביל
פני גבירתה ונתקרב לצד הר של מואב ונכנסו אותן הקרנות לתוך אותן
נקעים והרגום וזהו אשר נטה לשבת ער שההר נטה ממקומו ונתקרב לצד
גבול מואב ונדבק בו וזהו ונשען לגבול מואב ,ועברו ישראל על ההרים ולא
ידעו על הנסים הגדולים האלו שנעשו להם ,אמר הקב"ה כיצד ומי מודיע
לבני הנסים הללו המשל אומר נתת פת לתינוק הודיע לאמו לאחר שעברו
חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה משם דם ההרוגים
וזרועות ואיברים ומוליכתן סביב למחנה ישראל וראו ואמרו שירה' ,לשבת
ער' כתב בעל הטורים התיבה "לשבת" מופיעה ב' פעמים במסורה ,אחד
כאן ,ואידך אצל אברהם אבינו 'לשבת אברם' שנאמר 'ותקח שרי אשת
אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען
ותיתן אותה לאברם אישה לו לאשה' ,בא לרמוז שלנס הגדול הזה להינצל מן
האמוריים זכו בזכותו של אברהם אבינו ע"ה ,ויש להוסיף ולומר שזה רמוז גם
בראשי תיבות "ו'אשד ה'נחלים א'שר נ'טה ל'שבת ע'ר" גימטריה "הזקן"
שזכותו של "הזקן" אברהם אבינו ע"ה היא זו שעמדה להם לישראל.

עבדו את ה' בשמחה

"חפרוה שרים ,כרוה נדיבי העם במחקק" ,גימטריה "יכהן שמחה יצחק
גבורה בידו זקן ת"פ" ,הכוונה מש"כ בזהר ובהאריז"ל כל החיות של
הטומאה והסטרא אחרא הם משיירי הגבורות והדינים של יצחק אבינו ע"ה,
ועל ידי שאדם יכהן בעבודת ה' שלו דווקא בשמחה אז זוכה שמתמתקים
הדינים של גבורה דיצחק ומתעלים לשורשם ונהפכים לרחמים גמורים,
וזוכה שממילא נכנע מלפניו היצר הרע ונמסר בידו המלך זקן וכסיל ,כמ"ש
במדרש קהלת נאמר 'טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל' ,מלך זקן
וכסיל זה יצר הרע ,ולמה נקרא מלך שהכל שומעין לו ,ולמה קורא אותו זקן
שמזדווג לאדם מילדותו ועד זקנתו ,ולמה קורא אותו כסיל שהוא מלמד
לאדם כסילות ודרך רעה ,וכן זוגתו של השטן הטמאה השם שלה מלשון
בכיה ויללה שרצונה עם ת"פ מחנותיה רחמנא ליצלן רק להרבות צער
ויללות בעולם שהם היפך השמחה ,ודווקא כשאדם עובד ה' על ידי שמחה
של מצווה הוא מכניע אותם ומבטלם כליל ואין להם שום שליטה עליו.

תורה שבעל פה

'וממדבר מתנה'" ,ממדבר" גימטריה "פור" ,יש לפרש על פי דאיתא
במסכת שבת 'ויתיצבו בתחתית ההר' ,אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסא
מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רבי אחא בר יעקב מכאן
מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשוורוש
דכתיב 'קיימו וקבלו היהודים' ,קיימו ישראל בפורים בימי אחשוורוש את
מה שקיבלו כבר במתן תורה במעמד הר סיני ,ועל ידי שקיבלו את התורה
שוב מרצונם הטוב בפורים ,אזיי "מתנה" נתן להם הקב"ה את התורה
במתנה ,שהרי כל התורה שבעל פה נתגלתה על ידי אנשי כנסת הגדולה,
וכמו שכתב האריז"ל "הבאר" רומז "לתורה שבעל פה" .וכן כתב בזוהר
בפתח אליהו "מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה".

בס"ד

אורות הכשרות

אורות ההלכה

סופית כאהבת אב לבנו .וזהו חידוש רבי יהושע בן גמלא ,שרב יכול
להיות גם אבא לתלמידיו.
וזה לענ"ד כוונת דברי רבותינו )סנהדרין יט ,ב( 'כל המלמד את בן
חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו' ,והיינו אם הגיע למצב
בו הצליח 'ללמד' את בן חבירו תורה – זהו האות שלימדו באהבה
ובמסירות אין סופית כדוגמת אב המלמד את בנו תורה ,ולכן מעלה
עליו הכתוב כאילו ילדו.
ודע שאין כאן תביעה מופלגת מהרב ,שכן במקום אחר הוכחנו
מדברי בן עזאי שחיוב זה מוטל על כל אדם לאהוב את חבירו כאילו
הוא בנו .דהנה על דברי רבי עקיבא שדרש 'ואהבת לרעך כמוך זהו
כלל גדול בתורה' ,מצאנו )ירושלמי נדרים ט ,ד( חולק על השקפה זו ,והוא
בן עזאי שאמר 'זה ספר תולדות אדם' )בראשית ה ,א( זהו כלל גדול
בתורה' .והדברים תמוהים וטעונים ביאור .ומקדמא דנא ראיתי למי
שהביא בשם הראב"ן פירוש נפלא בביאור פלוגתא זו ,וזה תוכן דבריו:
רבי עקיבא סובר ,שאין לך אהבה גדולה יותר – מאהבת אדם את
'עצמו' ,ולכן קם ודרש 'ואהבת לרעך כמוך – זהו כלל גדול בתורה',
לאמר אהוב את חברך כפי שאתה אוהב את עצמך פשוטו כמשמעו.
אולם לעומתו בן עזאי סובר שיש אהבה גדולה יותר מאהבת עצמו,
והיא אהבת האב את בנו ,ולכן קם ודרש 'זה ספר תולדות אדם – זהו
כלל גדול בתורה' ,דהיינו ראה בכל אדם 'תולדה' שלך ,ועל כן אהוב
אותו כפי שאתה אוהב את בנך ממש – פשוטו כמשמעו.
ובזה יובן מדוע נבחרה דוקא מצוה זו של 'ואהבת לרעך כמוך'
להיות יסוד לכל התורה כולה ,יותר משאר תרי"ג מצוות .שכן לפי
המבואר כבר העיד בנו הש"ס שבלעדי אהבה זו אי אפשר להמשך
קיום התורה בישראל – 'שאלמלא הוא נשתכחה תורה'.
ומדי דברי בזה ,זכור אזכור את הוראותיו המאלפות של מרן הגר"מ
שך זצוק"ל לפני כשלושים שנה עת אשר זכיתי עם חברי הרבנים
הגאונים שליט"א לייסד את רשת תלמודי התורה 'מעיין החינוך
התורני' )המונה כיום עשרות אלפי תלמידים כ"י( בשליחותם ובנשיאותם
של מרנן ורבנן הגר"מ שך ,הגאון רבינו עובדיה יוסף ,הגר"י צדקה
והגרב"צ אבא שאול זיע"א .וכשנכנסנו אל הקודש פנימה כדי לקבל
את ברכתו ,הרעיף עלינו מדברות קדשו במשך שעה ארוכה אודות
החשיבות במסירות המלמד לתלמידיו והאהבה האין סופית שיש לו
להרעיף עליהם ,וקבע בפסקנות שזהו יסוד גדול בחינוך .ישמע חכם
ויוסף לקח.
בברכת שבת שלום ומבורך

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

הודעה חשובה ודחופה

לכולל חשוב בעירנו הק' אשר לומדים בו
למעלה מ 60-אברכים כ"י כל היום

דרושים  4מזגנים בדחיפות
כל המעוניין להנציח לכל מטרה
בכדי שהאברכים יוכלו להמשיך לשבת
ללמוד בישוב הדעת עקב החום הלוהט

נא לפנות בבקשה לרב יגאל לוי 050-6308741

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון ד׳ תמוז תשע"ט
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הלכות בשר וחלב

דבר רבני השכונות

(המשך)

ש - .האם היתר זה נוהג אפילו לכתחילה ,או רק בדיעבד .ומהו
גדר דיעבד לענין זה.
ת - .נחלקו הפוסקים בדעת השו"ע ,האם היתר נותן טעם בר נותן
טעם נוהג גם לכתחילה או רק בדיעבד ,ולפי הנראה אין להתיר
אלא בדיעבד אבל לכתחילה אסור לגרום נ"ט בר נ"ט .וגדר דיעבד
לענין זה הוא ,כשכבר עלו או נתבשלו הדגים בקדרה של בשר.
לפיכך אע"פ שעדיין לא נתערבו בחלב ,מותר לכתחילה לאוכלן
עם החלב.
ש - .האם היתר זה נוהג רק באיסור בשר וחלב ,או גם בשאר
איסורים.
ת - .כאמור היתר זה נוהג רק בנ"ט בר נ"ט דהיתרא כלומר בשר
וחלב ,מפני שכ"א בפני עצמו מותר .אבל בשאר איסורים ,אין נוהג
כלל היתר זה ובאיסורם הם עומדים עד שיתבטלו כדין.
ש - .מה דעת הרמ"א בדין נותן טעם בר נותן טעם.
ת - .כל האמור לעיל הוא בדעת השו"ע ,אך הרמ"א מחמיר בכל
זה ,וזאת תורת העולה מדבריו בכל השאלות הנז"ל :אפשר שלא
התירו חכמים נ"ט בר נ"ט אלא משום דמסתמא אין בו טעם ,לפיכך
אין להתיר לכתחילה אלא בדרך עירוי אבל לא בדרך בישול וצלי,
ואצ"ל כשמרגיש בפועל את טעם האיסור .ומיהו בדיעבד יש
להתיר בכל גוונא ,כל שכבר נתערב בחלב .מלבד מאכלים חריפים
שאסורים אפילו כשכבר נתערבו בחלב ,משום שאגב חריפותם אנו
מחשיבים את טעמם כאילו האיסור בעין .ואצ"ל שכך הוא הדין,
גבי סכין בשרי בן יומו שחתך בו צנון או בצל – שאסור לאוכלם
בחלב אפילו שכבר נתערבו יחדיו .בד"א בנ"ט בר נ"ט דהיתרא
דהיינו בשר וחלב ,אבל בשאר איסורים אין נוהג כלל היתר זה,
כמבואר לעיל בדעת השו"ע.
ש - .מה גדרי האיסור של פת שנילושה בחלב.
ת - .אין לשין עיסה בחלב ,שמא יבוא לאוכלה עם הבשר .ואם
לש ,כל הפת אסורה אפילו לאוכלה לבדה .בד"א כשהיו החתיכות
גדולות ,אבל כל שהיו החתיכות קטנות באופן שיכול לאוכלן כל
אותו היום ,הרי זה מותר אע"פ שלא עשה בהם שום שינוי .ואם עשה
בהם שינוי הניכר ,הרי זה מותר אפילו בחתיכות גדולות.
ש - .האם מותר ללוש מעט חלב בעיסה באופן שנתבטל בששים.
ת - .לדעת רבים מן הפוסקים ,מותר לכתחילה ללוש חלב בעיסה,
כל שהיה החלב מועט באופן שיש בעיסה ששים כדי לבטלו .וכן
נראה עיקר להלכה .אך יש מי שהחמיר בזה .ועכ"פ לדברי הכל אין
להתיר אא"כ ברור שיש בעיסה ששים כנגד החלב ,ועל הטעם לחוד
אין לסמוך .לפיכך אם ידוע שיש בו יותר מאחד מששים חלב ,אין
להקל כלל אע"פ שאין טעם חלב בפת.
ש - .האם שינוי שנעשה בצורת הפת לאחר אפייתו מועיל כדי
להתירו.
ת - .שינוי שנעשה בצורת הפת לאחר אפייתו ,אינו מועיל כדי
להתירו ,מפני שכבר נאסר הפת.
ש - .האם היכר שעל גבי האריזה מועיל להתיר פת שנילושה
בחלב.
ת - .כאמור אין מועיל שינוי הניכר בפת כדי להתירו אא"כ נעשה
קודם אפייתו ,אבל לאחר אפייתו אין מועיל בו שום שינוי ואצ"ל
שאין מועיל שינוי שע"ג האריזה כגון כיתוב או ציור
כד חלב וכדו' ,מפני שכבר נאסר הפת.

הרה"ג מאיר סויסא שליט"א
רב שכונה א' ומנהל מחלקת כשרות ״מהדרין״ ב״ש

תשע פרות והעשירית ...

הרמב"ם בהלכות פרה אדומה סוף פרק ג מביא בנוסף להלכות פרה
אדומה גם את ההיסטוריה של קיום מצווה זו" :תשע פרות אדומות נעשו
משנצטווו במצווה זו עד שחרב הבית בשנייה .ראשונה עשה משה רבנו,
שנייה עשה עזרא ,ושבע מעזרא עד חורבן הבית .והעשירית יעשה המלך
המשיח ,מהרה ייגלה ,אמן כן יהי רצון" .דבריו מעוררים שאלה :הלוא ספר
הרמב"ם הוא ספר הלכתי ולא ספר תפילות ומשאלות .ידוע גם-כן ,שכל
מלה שלו שקולה ומדודה ,והלכות רבות נלמדות מדיוק לשונו .איזה מקום
יש אפוא בספרו ההלכתי 2לתוספת "מהרה ייגלה ,אמן כן יהי רצון"?

עומק הציפייה

אפשר היה לומר ,שהרמב"ם רוצה ללמדנו ,שיהודי צריך להתפלל על ביאת
המשיח .אולם הסבר זה אינו מספק ,שכן הלכה זו בדבר הצורך בתפילה
על ביאת המשיח ,הייתה צריכה לכאורה להיכתב במקום שדן בהלכות
המשיח ,ולא כאן ,כאשר המשיח מוזכר רק בדרך אגב .אלא מסביר הרבי
מליובאוויטש זצוק"ל שהרמב"ם אכן רוצה ללמדנו בכך הלכה על עומק
הציפייה והתפילה לביאת המשיח .גם כאשר נושא הגאולה עולה בדרך אגב,
הוא צריך לעורר אצל יהודי רגשות עמוקים כל-כך של כמיהה ותשוקה ,עד
שמיד יישא תפילה" :מהרה ייגלה".

חובה תמידית

בעניין האמונה במשיח פוסק הרמב"ם" :כל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו
מחכה לביאתו ...הוא כופר ...בתורה ובמשה רבנו" .לאור זאת ,לא די להאמין
שהמשיח יגיע ,אלא חובה גם לקוות ולצפות לבואו .מי שמאמין בבוא
המשיח ,אך אינו מצפה לו  -אמונתו לוקה בחסר .מכיוון שהאמונה בבוא
המשיח היא חובה תמידית ,הרי גם החובה לצפות לבואו היא חובה תמידית.
בכל עת צריך יהודי לחיות בתחושה של תקווה וציפייה ,שהנה-הנה המשיח
בא .כך אנו גם מתפללים שלוש פעמים ביום" :לישועתך קיווינו כל היום" -
אנו מקווים לגאולה בכל רגע של היום.

צפייה מתוך תחושת חסר

תחושה כזאת של ציפייה נובעת מהכרה אמיתית במשמעותה של הגאולה.
יהודי יודע ,שלא ייתכן להגיע לשלמות ללא המשיח .כל עוד לא באה הגאולה
 הוא נמצא במצב של חסר מתמיד ,ולכן הוא נתון כל העת בתשוקה עזהלגאולה .זוהי אפוא ההלכה שמלמדנו הרמב"ם  -כאשר יהודי מחכה לבוא
המשיח בצורה הראויה ,הרי כשהוא מזכיר עניין כלשהו השייך לגאולה  -אף
אם אזכור הגאולה בא בדרך אגב  -מיד מתעוררים בו רגשות עזים של צימאון
ותשוקה ,עד שהוא פורץ בו-במקום בתפילה" :מהרה ייגלה ,אמן כן יהי רצון".

עומד ומשמש

השבת ג' תמוז נציין את יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש שזו היתה גם
דביקותו בכל עת ובכל שעה בציפייה לביאת המשיח בראותו כמשה בדורו
את גאולתן של ישראל .דורנו זכה למנהיגותו המסורה של הרבי אשר בד
בבד דאג לכל יהודי בכל זמן ובכל תחום ,מתוך התמסרות מוחלטת ,ואהבתו
ודאגתו לבני עמו בכל קצוי תבל חרגה מעבר לגבולות הזמן ,ואף כי אחרי
מותו ,וכפי שאצל משה רבינו אחרי הסתלקותו ,בני ישראל לא התלוננו על
חוסר במים כמו אחרי הסתלקות מרים ,שכן אז כבר חנו ליד מימיו הצוננים
של נהר הירדן .כמו כן ,אומנם המן הפסיק לרדת בעת הסתלקות משה ,אבל
בני ישראל המשיכו לאכול אותו למעלה מחודש עד שהגיעו למקום בו יכלו
לייצר לחם מן הארץ .כלומר ,משה דאג להסדיר את צרכי העם גם לאחר
הסתלקותו ,וגם היום עומד ומשמש במרום לרומם את בני עמו .מסופר כי
חסיד שגר בשכונתו של הרבי קיבל טלפון בהול בשעת לילה מאוחרת .ידידו
ביקש את ברכתו של הרבי אודות עניין דחוף .החסיד מיהר למרכז חב"ד ומצא
כי הרבי עדיין שוהה בחדר עבודתו עם מזכירו ,והדלת סגורה .כתב החסיד את
הבקשה ותחב את הפתק במשקוף הדלת .כאשר יצא המזכיר ,נפל הפתק
והרבי התכופף והרים אותו .למחרת כתב החסיד לרבי התנצלות על הטירחה
שגרם לו ,בכך שנאלץ להרים את המכתב מהרצפה .הרבי הגיב" :אבל זה
תפקידי – להרים ,ובפרט מה שאחרים אינם שמים לב אליו" ...אכן ,ביום זה
ניתן הכח לכל אחד ואחד להמשיך ולהגשים את מטרותיו להביא לגאולה
שלימה על ידי הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות,להתחזק בתפילה
ובצדקה ובעשיית חסד לזולת ללא תמורה ,להאיר פנים ולקרב ,להשיב
את לבבותיהם של כל עם ישראל לאביהם שבשמים שזה הכלי והברכה
להמשיך עלינו מברכותיו עדי נזכה לגאולה אמיתית ושלימה במהרה
בימינו אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב מאיר סויסא

בס"ד

הרבי והרב
וואזנר

בס"ד

שבת
הרבי

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

ההילולא ג׳ תמוז

יה"ר שזכותו של הרבי זצוקללה"ה
תעמוד לכל עם ישראל ונזכה לגאולה השלימה
ולביאת משיח צדקנו בב"א

עורך

דבר העורך

דבר רב העיר שליט"א

נשמת אהרן נכנסה לארץ

הוי מתלמידיו של אהרון

‘יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ’ ,צריך להבין
מדוע לא התפלל אהרן הכהן על עצמו שיכנס לארץ
ישראל כמו שמשה רבינו התפלל ,מבאר ה’בן לאשרי’ על
פי מש”כ המלבי”ם שהיה ציווי מיוחד לאהרן שלא יפציר
בתפילה על הכניסה לארץ ,ובאמת אהרן לא התפלל וקיבל
על עצמו את הדין באהבה ,כי אצל אהרן קדוש ה’ קיום
ציווי ה’ היה חביב לו יותר מן הכל ,והקב”ה שילם לו את
שכרו כמ”ש ה’מגלה עמוקות’ שנשמתו של אהרן כן נכנסה
לארץ שבא בגילגול בעזרא הסופר וזכה אז להיכנס לארץ
ישראל ולעלות עימו את עם ישראל מהגולה ,וזה רמוז
בדברי משה רבינו ע”ה בהתגלות אליו ה’ בסנה ‘שלח נא
ביד תשלח’ תיבת “נא” סופי תיבות “אהרן עזרא”.

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע
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

יום א'

יום ב'

יום ג'

7.7.19

8.7.19

13.7.19 12.7.19 11.7.19 10.7.19 9.7.19

יום ד'

יום ה'

יום ו'

4:14
4:22
5:48
8:30
9:12
12:46
13:22
18:39
19:51
20:08

4:15
4:22
5:48
8:30
9:13
12:46
13:22
18:39
19:51
20:08

4:18
4:26
5:51
8:32
9:14
12:47
13:22
18:38
19:49
20:06

4:15
4:23
5:49
8:31
9:13
12:46
13:22
18:39
19:50
20:07

4:16
4:23
5:49
8:31
9:14
12:46
13:22
18:39
19:50
20:07

4:17
4:24
5:50
8:32
9:14
12:47
13:22
18:38
19:50
20:07

4:17
4:24
5:50
8:32
9:14
12:47
13:22
18:38
19:50
20:07

ברכת הלבנה

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
לעילוי נשמת

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

שבת קודש

ד׳ תמוז ה׳ תמוז ו׳ תמוז ז׳ תמוז ח׳ תמוז ט׳ תמוז י׳ תמוז

החל מליל רביעי ז׳ תמוז.
סוף זמנה ליל יד׳ תמוז כל הלילה.

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בת סימי זל

הרב אברהם טריקי

הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

חוקת
ויפתח הגלעדי

19:31
20:22
21:17

ֹלשׁים יוֹם כֹּל בֵּ ית יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וַ יִּבְ כּוּ ֶאת ַא ֲהרֹן ְשׁ ִ

)במדבר כ ,כט(

כל בית ישראל :האנשים והנשים ,לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל
אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו).רש"י(

הנה רש"י למד כן מלשון הכתוב 'ויבכו אותו כל בית ישראל' – לעומת הנאמר במשה רבנו
ע"ה )דברים לד ,ה( 'ויבכו בני ישראל את משה' ,שכן כידוע 'בית ישראל' – מורה על הנשים,
ונמצא שלשון 'כל בית ישראל' – כולל את האנשים והנשים .ושמעתי פעם מפי כ"ק האדמו"ר
רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל ,אשר הוסיף לדייק כעין זה מדברי הכתוב בפטירת משה )שם(
'ויתמו ימי בכי אבל משה' ,ואילו באהרון הכהן לא מצינו בכתובים שתמו ימי אבלו .ועל כך
ביאר הרב בטוב טעם ,שחסרונו של אהרון היה מורגש גם זמן רב אחרי פטירתו ,שכן בכל
עת אשר התגלה סכסוך בין איש לאשתו או בין אדם לחבירו ,היו כולם מצטערים ואומרים
הרי אם היה אהרון בתוכנו ודאי שהיה משכין שלום ביניהם ...ועל כן מעולם לא תמו ימי אבל
אהרון! ואני הקטן הוספתי ,כי על פי דבריו נתיישבה לי פליאה נשגבה .דהנה נחלקו בפוסקים
האחרונים האם יש לנהוג דיני תשעת הימים כבר מראש חודש אב או רק לאחריו ,כגון אכילת
בשר ושתיית יין וכו' .ואחד מהטעמים לדעת המחמירים ,הוא מפני שהוא יום פטירתו של
אהרון הכהן .ויש לתמוה ,הרי הילולא דצדיקיא הוא יום שמחה כדוגמת הילולא דמשה רבינו
ע"ה אשר חל ביום ז' באדר .אך לפי המבואר ,יש לומר שאינה דומה פטירתו של אהרון לפטירת
שאר הצדיקים ,שכן אבלו של אהרון מעולם לא תם!
ואם יש את נפשך לדעת עד היכן מגיעים פני הדברים ,צא ולמד לדברי רבותינו אודות
שמונים אלף בחורי ישראל אשר הלכו אחרי מיטתו של אהרון הכהן ע"ה וכולם נקראו בשם
'אהרון' ,מפני שנולדו להורים אשר עמדו בפני גירושין ,ואהרון החזירם זה לזה והשכין שלום
בביתם .וכשנולד להם בן ,קראוהו בשם 'אהרון' ,שהרי בזכותו הגיע בן זה לעולם ,עכת"ד .והלב
משתומם ,הרי ימי שני חייו של אהרון היו מאה עשרים ושלוש שנים ,שהם כ–ארבעים אלף
ימים .נמצא לפי זה שבכל יום הספיק אהרון להציל לפחות שניים או שלושה בתים מגירושין!
הרי לפנינו מפעל חיים של קודש הקודשים אהרון הכהן הגדול מאחיו.
ומעתה הוראת הלל הזקן במשנה )אבות א ,יב( 'הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף
שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' ,מופלגת היא עד למאוד – לאין שיעור ואין ערוך!
וכאן המקום איתי להזכיר דברי הגמ' )בבא בתרא כא ,א(' :אמר רב ,ברם זכור לטוב אותו האיש
ויהושע בן גמלא שמו ,שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל .שבתחילה מי שיש לו אב
מלמדו תורה ומי שאין לו אב לא היה לומד תורה ,עד שבא רבי יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו
מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר' ,עי"ש .ויש לתמוה ,מה חידש רבי
יהושע בן גמלא בעולם עד שבזכותו לא נשתכחה תורה מישראל ,וכי לפני תקנתו לא היו מלמדי
תינוקות בישראל .זאת ועוד ,מדוע לא קם לפניו רב או מנהיג להתקין תקנה זו ,כאשר מנגד
מרחפת לה סכנה נוראה שתשתכח תורה מישראל!
ברם לכשנתבונן נראה ,שאמנם ודאי שגם לפניו היו תלמודי תורה ומלמדי תינוקות ,מכל מקום
יש חידוש מופלא בתקנתו אשר היה חסר עד היום .שכן מדברי הגמ' שם יש לנו ללמוד יסוד
גדול בחינוך ,והוא שאי אפשר לרב להקנות תורה לתלמידיו בבחינת 'והעמידו תלמידים' בלי
מסירות נפש ואהבה אין סופית כדוגמת אהבת – אב .ולפיכך מי שיש לו אב היה מלמדו
תורה וכו' ,והואיל ולא כל בן זוכה לאב שיהא ראוי מצד חכמתו ללמדו תורה ,נמצא שהיתה
עתידה תורה להשתכח מישראל ח"ו .עד שקם רבי יהושע בן גמלא והכשיר מלמדי תינוקות
מיוחדים בכל עיר ועיר אשר יש בכוחם להרעיף על תלמידיהם מסירות נפש ואהבה אין
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

בנשמה יש חמש מדרגות" :נפש"  -כוחות הרגש" ,רוח"  -כוחות
השכל" ,נשמה"  -כוח הרצון" ,חיה"  -כוחות של משיכה פנימית
בעוצמה רבה שלמעלה מהשכל וההיגיון ,התודעה של האדם השכל
או הרגש קטנים ודלים מכדי לתפוס כוחות אלה ,אבל העובדה שהם
קיימים בזה שהאדם חש שנוצר ומתעורר בו רצון למשהו טוב" ,יחידה"
 כוח המסירות נפש ,היא עצם הנשמה היא היא האדם עצמו ,אינהיכולה להתגלות בשום צורה של תחושה כל שהיא .המדרגה החמישית
"יחידה" היא ליבת הנשמה ,היא שיא השיאים של האיכויות הנשגבות
ביותר שקיימים באדם ,אין מושג שהיא לא מבינה ,אין מטלה שהיא
לא יכולה לבצע ,וגם אין קץ לאורך חייה ,היא אינה משתנה או
מושפעת משום דבר חיצוני ,עומדת מעל כל אפשרות שחטא ועוון
יפגעו בה ,הקשר שלה עם הקב"ה שנקרא "יחיד" נשאר במלוא תוקפו,
יקרה מה שיקרה ,כל המגבלות שאנו מכירים מחיינו הם קיימות רק
בארבע המדרגות הראשונות של הנשמה.
נשמות ישראל הם נשמה אחת גדולה :החמש מדרגות ניכרים בעיקר
אצל צדיק יסוד עולם" ,נפש"  -אצל דוד המלך ע"ה" ,רוח"  -אצל
אליהו הנביא זכור לטוב" ,נשמה"  -אצל משה רבינו ע"ה" ,חיה"  -אצל
אדם הראשון" ,יחידה"  -אצל מלך המשיח ,כמו בנשמות הפרטיות,
כך גם בנשמה הכללית נחשבות ארבע המדרגות הראשונות לחלקים
שמסתעפים מה"יחידה"  -עצם הנשמה וליבתה ,המשיח  -ה"יחידה"
שבנשמה הכללית הוא נקודת העצמיות ליבת כל נשמות ישראל
לדורותיו ,והוא שיחולל את השינוי האינסופי של הגאולה השלימה
וחיים הנצחיים המושלמים באיכויות הרוחניות הנשגבות ביותר.
בתורה ישנן גם חמש מדרגות" :פשט"" ,רמז"" ,דרש"" ,סוד",
"חסידות" .מדרגות אלו מקבילות לחמש המדרגות שבנשמה ,והמדרגה
החמישית " -החסידות"  -ה"יחידה" שבתורה ,היא מבטאת את
הליבה שממנה נובעות כל המדרגות כולן.
הבעל שם טוב הקדוש אמר על נשמת בעל התניא שהיא נשמה חדשה
במדרגת "יחידה" נשמת מלך המשיח ,והיא בדרגה עליונה ונשגבה ביותר
מכל נשמות ישראל הכלולות בנשמה הכללית הראשונה שירדה לעולם -
נשמת אדם הראשון ,ולכן נשמת בעל התניא בדרגת "יחידה" באה לגלות
את תורת החסידות שהיא דרגת "יחידה" שבתורה ,להביא את הגאולה
השלימה ומשיח צדקנו שנשמתו במדרגת "יחידה" במהרה בימינו אמן.
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אחראי מערכת

חוקת

הרב עוזיאל אדרי

הרבי ביאר בקונטרס עניינה של תורת החסידות שהבעל שם טוב
הקדוש בא לסלול את הדרך לביאת המשיח ,הרמב"ם בסיום "משנה
תורה" מגדיר את הייעד הייחודי של ביאת המשיח" ,יהיו ישראל חכמים
גדולים ויודעים דברים הסתומים" ,עד כדי כך ,ש"ישיגו דעת בוראם".
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