בס"ד

בס"ד

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

עורך

דבר העורך
אהבת חינם

זריזות במצוות

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
יום א'

יום ג'

יום ב'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

03.8.19 02.8.19 01.8.19 31.7.19 30.7.19 29.7.19 28.7.19

4:28
4:36
6:01
8:38
9:19
12:47
13:22
18:32
19:42
19:58

4:29
4:37
6:01
8:38
9:19
12:47
13:22
18:31
19:41
19:58

4:30
4:38
6:02
8:38
9:20
12:47
13:22
18:30
19:40
19:57

4:31
4:39
6:02
8:39
9:20
12:47
13:22
18:29
19:40
19:56

4:32
4:40
6:03
8:39
9:20
12:47
13:22
18:29
19:39
19:55

4:32
4:40
6:03
8:39
9:21
12:47
13:22
18:28
19:38
19:55

"שבת מברכין"

המולד ביום חמישי שעה  5:22ו 3-חלקים
ראש חודש מנחם אב ביום שישי הבעל״ט.

שבת שלום

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
לעילוי נשמת
הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בת סימי זל

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

שבת קודש

כה׳ תמוז כו׳ תמוז כז׳ תמוז כח׳ תמוז כט׳ תמוז ר״ח מנחם אב ב׳ מנחם אב

הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

מטות
דברי ירמיהו

19:23
20:14
21:07

4:33
4:41
6:04
8:40
9:21
12:47
13:22
18:28
19:37
19:54

וַ יְ ַדבֵּ ר מ ֶֹשׁה ֶאל ָהﬠָ ם לֵ אמֹר ֵה ָחלְ צוּ ֵמ ִא ְתּכֶ ם ֲאנָ ִשׁים לַ צָּ בָ א
וְ יִ ְהיוּ ﬠַ ל ִמ ְדיָ ן לָ ֵתת נִ ְק ַמת יְ הוָ ה בְּ ִמ ְדיָ ן
)במדבר לא ,ג(

וידבר משה :אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר ,עשה בשמחה ולא ִא ֵחר.

(רש"י)

תמצית דברי רש"י הללו אשר מקורן במדרשי חז"ל ,יש בהם כדי לאלפינו בינה עד
כמה היו מצוות חביבות על משה רבינו ע"ה ,וכה הם דברי רבותינו בספרי עה"פ נקם
נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך' :מגיד שמיתתו של משה מתעכבת
עד שילחם את מלחמת מדין .ואם רצה משה להאריך חיים ,לא היה נוקם .ואע"פ כן
הלך משה ועשה הכל בשמחה ולא עיכב' ,עי"ש .וזה מפורש טפי בדברי ילקוט שמעוני
)שם( ,וז"ל' :אילולי ביקש משה שלא למות ,לא היה מת .שאמר לו הקב"ה אם אין אתה
מתנקם בשונאיהם של ישראל אין אתה מת ,והיה יושב עשרים או שלושים שנה .אלא
אמר משה אין רשות בידינו לעכב את המצוה ,מיד – וידבר משה אל העם לאמר החלצו
מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין' )במדבר לא ,ג( ,עכ"ל .ואנו אין
לנו אלא להשתומם ,עד כמה היתה חביבה 'זריזות' של מצוה אצל משה .שכן אחר
שגילה לו הקב"ה שיום פטירתו מן העולם נקבע רק לאחר קיום מצוה זו ,וכל זמן שלא
נתקיימה על ידו יוכל להמשיך לחיות עוד שנים רבות 'עשרים או שלושים שנה'! ואע"פ
כן תשוקת ליבו אמרה לו למסור את נפשו כפשוטו ממש כדי להזדרז לעשות רצון בוראו
בלא שום דיחוי – 'לתת נקמת ה' במדין' .זאת ועוד ,שהמעיין בדברי המדרש )שם( ימצא
שככל הנראה גם ישראל ידעו על כך ,ולכן סירבו לצאת למלחמת מדין כדי לעכב את
יום פטירת משה ,כפי שהעיד הכתוב 'וימסרו מאלפי ישראל' )במדבר לא ,ה( ודייקו במדרש
'שנמסרו בעל כרחם' .וא"כ יכל משה לתלות בעם – שאינם מוכנים עדיין למלחמה ,אך
תחת זאת עמד הוא וזירזם לקיים המצוה מיד – 'החלצו מאתכם'! אכן רק נפש היוקדת
ברשפי אש שלהבת י-ה לעשות נחת רוח לבוראה ,יכולה להגיע לדרגה מופלאה זו של
חביבות המצוות.
ואכן לא בכדי זכה משה רבינו לתואר 'חכם לב יקח מצוות' )משלי י ,ח( ,כמבואר בגמ'
)סוטה יג ,א(' :תנו רבנן ,בא וראה כמה חביבות מצוות על משה רבינו ,שכל ישראל נתעסקו
בביזה )וינצלו את מצרים( והוא נתעסק במצוות ,שנאמר 'חכם לב יקח מצוות' )משלי י ,ח(.
ומנין היה יודע משה רבינו היכן יוסף קבור ,אמרו סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור,
הלך משה אצלה אמר לה כלום את יודעת היכן יוסף קבור .'...ובמדרש )דברים רבה( מבואר,
שהלך משה שלושה ימים ושלוש לילות לחפש אחר ארונו של יוסף ,ונתייגע במצוה זו עד
כלות הנפש ממש ,עד שנגלית לו סרח בת אשר וכו' ,עי"ש .
אך ראה זה פלא שהוא עצמו לא יצא למלחמת מדין ,שנאמר )שם( 'וישלח אותם משה'.
והטעם מבואר במדרש )תנחומא שם(' :אמר משה אני שנתגדלתי במדין אינו בדין שאני
מצר להם היות שעשו לי טובה' ,עי"ש .והדברים מופלאים ,שכן מצד אחד הוא מקריב
את נפשו כדי לקיים מצות ה' בזריזות – אך מאידך הוא מעדיף שהמצוה תעשה ע"י
אחרים ,מפני שאת נפשו הוא חייב למדיינים!
ושוב מצאנו מידה זו נר לרגליו של משה רבינו ע"ה ,עת אשר נגלה אליו הקב"ה
לראשונה מתוך הסנה והפציר בו מאוד לבוא אל מצרים לגאול את ישראל' :הנה
צעקת בני ישראל באה אלי ...ועתה לך ואשלחך אל פרעה והוצא את בני ישראל
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

בברכת שבת שלום ומבורך

לוח הזמנים

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

‘וידבר ה’ אל משה לאמור ,נקום נקמת בני ישראל מאת
המדיינים אחר תאסף אל עמך’ ,מדוע לא היה יכול משה
רבינו להיאסף אל עמיו רק לאחר שינקום מאת המדיינים,
מבאר ה’ברכה משולשת’ עפ”י האריז”ל שכל מהותו
ועניינו של משה רבינו ע”ה שהוא הגואל הראשון והגואל
האחרון ,והוא יהיה המשיח בסוד הכתוב ‘מ’ה ש’היה ה’וא
שיהיה’ ראשי תיבות “משה” ,ואיתא במסכת יומא בית
שני חרב על עוון “שנאת חינם” ,ועל כן ידע משה רבינו
שבשביל לבוא ולגאול את ישראל צריך לבטל את הקליפה
של “שנאת חינם” ,שהיא הקליפה של מדין “מדיין” הוא
מלשון “מדון ומריבה” שכל מהותם היה להרבות “שנאה
ומחלוקת בעולם” ,ורק כשתתבטל ה”שנאת חינם” ותהיה
“אהבת חינם” תבוא הגאולה השלימה.

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
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אחראי מערכת

מטות

הרב עוזיאל אדרי

גליון מס'

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה
מציאת חן על ידי הענווה

'וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה
ה' ,צריך להבין כתב האור החיים הקדוש מה נשתנה מצווה זו התרת
נדרים שפרט בה הכתוב 'אל ראשי המטות' ,ויש לומר על פי מש"כ רש"י
שיש תיבה "אל" שמשמעותה היא "על" ,כמו שנאמר 'ויהי רעב בימי דוד
שלוש שנים שנה אחר שנה ויבקש דוד את פני ה' ויאמר ה' ,אל שאול ואל
בית הדמים על אשר המית את הגבעונים' ,ויצא ישראל לקראת פלשתים
למלחמה וינגף ישראל לפני פלשתים ,וארון האלוקים נלקח לפלשתים ושני
בני עלי הכהן חפני ופינחס מתו ,ותשמע אשת פינחס ותכרע ותלד ותמות,
ובעת מותה קראה לילד הנולד בשם "איכבוד" אל הלקח ארון האלוקים כי
גלה כבוד מישראל' ,ולפי זה יש לפרש כאן שהכוונה שמשה רבינו ע"ה בא
ונותן לנו סימן לידע לאיזה רב וצדיק צריכים להידבק ,וביאור הפסוק כך:
"וידבר משה" משה דיבר "אל ראשי" על הנושא של ראשי ומנהיגי ישראל
לאיזה מהם צריך להידבק" ,המטות" דווקא לאלו שיש בהם ענווה ,ואינם
מחזיקים את עצמם למורמים מעם נעלים ומיוחדים ,אלא מרגישים עצמם
כאילו שהם עדיין למטה ועוד לא זכו להתעלות" ,לבני ישראל לאמור"
והסימן המובהק לזה יתבטא בזה ,שצדיקים ענווים אלו הם מוצאים חן
בעיני הציבור ,ובשעה שאומרים דברי תורה לפני הקהל ,הדברים ערבים
לשומעיהם ומתקבלים על ליבם באהבה ושמחה ,ועל צדיק כזה ניתן לומר
עליו "זה הדבר אשר ציוה ה'" ששורה עליו השכינה הקדושה והיא מדברת
מתוך גרונו את ציוויי ה' יתברך ,כמו שנאמר אצל משה רבינו ע"ה 'ומשה
עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה'.

התרת נדרים

"וידבר משה אל ראשי המטות" גימטריה "הם ,אראה להתיר שטוב
שמוט" ,הכוונה לדאיתא במסכת נדרים כל הנודר כאליו בונה במה
והמקיימו כאילו מקריב עליו בשעת איסור הבמות .ועל כן טוב בעיני ה'
יתברך שהם ראשי המטות יראו למצוא פתח חרטה להתיר את הנדר
לבטלו ולשמוט אותו מהאיסור של עשיית במה ,והקב"ה מאיר את עיניהם
של החכמים למצוא פתח שאילו ידע כך וכך הוא לא היה נודר כל עיקר,
וכדאיתא במסכת כתובות שהחכם הוא עוקר בזה את הנדר מעיקרו והווה
ליה כלא נדר כלל.

שכינה מדברת מתוך גרונו

"ו'ידבר מ'שה א'ל ר'אשי ה'מטות ל'בני י'שראל ל'אמר ז'ה ה'דבר" ראשי
תיבות עם התיבות גימטריה "אמירה זו יהלל" ,רומז למש"כ רש"י כאן שכל
הנביאים נתנבאו בלשון "כה" 'כה אמר ה'' ,ומוסיף עליהם משה רבינו ע"ה
שנתנבא גם בלשון "זה" 'זה הדבר' ,שהשכינה הייתה מדברת מתוך גרונו.

לא יחלל דיבורו

"לא יחל דברו" גימטריה "אלו חבר ליד" ,הדיבורים האלו שלך יש להם
כוח לפעול מעשים כמו מעשה של היד ,ועל כן להיזהר שלא יחלל דיבורו
שתישמור על פיך ולשונך כחבר טוב שלא תוציא את הדיבור מפיך בנקל
רק לאחר מחשבה תחילה ,אם יביא לך דיבור זה איזה טובה אמרהו ,ואם
לאו אלא הוא סתם דיבור בעלמא ללא שיצא לך ממנו כל תועלת תשתוק
ואל תאמרהו ,כדאיתא במסכת מגילה מלה בסלע משתוקא בתרין.

שפע ברכה על ידי מאה ברכות

'וידבר ה' אל משה לאמור ,נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר
תאסף אל עמך'" ,מאת המדינים אחר" גימטריה "אחי תרם מאה מדין",
הכוונה למה שכתב הזוהר שהשכינה הקדושה נקראת "מאה" ,ועל כן
צריך לומר בכל יום מאה ברכות כדאיתא במסכת מנחות תניא היה רבי
מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר 'ועתה ישראל
מה ה' אלהיך שואל מעמך' ,וזאת כדי להעצים את כוחה של השכינה
הקדושה ,כמש"כ האריז"ל בשער הכוונות ,שהשכינה יורדת בכל ששת
ימי החול לתוך הקליפות להעלות מהם ניצוצות קדושות ,וכתב האריז"ל
בלקוטי תורה ,שהסטרא אחרא כל שרשה ויניקתה היא מהדינים ,ואשריו
של האדם שזוכה שעל ידי מעשיו הטובים שלו הוא מסייע לשכינה
הקדושה שלא תצטרך להיות בסטרא אחרא שיניקתה מדין ומעלה את
הניצוצות הקדושות ,וזוכה להיות נשפע עליו מלמעלה שפע רב של ברכה
וטובה.

שפע ברכה על ידי אמירת תהלים

"תאסף אל עמיך" גימטריה "הברכה תהלים ה'" ,יש לפרש על פי מש"כ
המדרש שוחר טוב דוד המלך ע"ה בקש שכל האומר תהילים יהיה נחשב
אצל הקב"ה כלומד חמשה חומשי תורה וכמו שאומרים ביהי רצון ,וידוע
"דד' מילואי הויה" ב"ה גימטריה "הברכה" ,והיינו כמו שכתב הזוהר,
שכל תורתינו הקדושה כולה היא שמותיו של הקב"ה ,ויכולין על ידה
למלא את שם הקדוש הוי"ה ולהמשיך שפע רב של ברכה לכל העולם,
כן יוכלו פשוטי העם שאינם בני תורה להמשיך הברכה בד' המילואים
דשם הקדוש הוי"ה ,על ידי אמירת התהלים.

אורות הכשרות

אורות ההלכה

הילולא דצדיקייא

ממצרים וגו' וילך משה וישב אל יתרו חותנו ויאמר לו אלכה נא
ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו
למשה לך לשלום' )שמות ד ,יח( ,ופירש רש"י שם :שהלך ליטול רשות
מיתרו חותנו .והלב משתומם ,וכי צריך נטילת רשות מבשר ודם כדי
לקיים ציווי מפורש של הקב"ה .זאת ועוד ,הגע עצמך אילו יתרו לא
היה נותן את רשותו ,האם יעלה על הדעת שמשה רבינו היה מונע
את גאולת ישראל.
ברם לכשנתבונן בדברי המדרש שם ,נמצא ביאור נפלא לתעלומה
זו ,וכה הם דברי המדרש' :בשעה שאמר לו הקב"ה למשה ועתה לך
ואשלחך אל פרעה ,אמר לו רבון העולם איני יכול מפני שקבלני יתרו
ופתח לי ביתו ואני עמו כבן ,ומי שהוא פותח פתחו לחבירו ,נפשו
הוא חייב לו' .הנה כי כן מפורש ,שמשה רבינו הכיר בטובתו של
יתרו חותנו עד כדי הכרה שאת נפשו הוא חייב לו .וכל כך למה ,מפני
שהכניסו לביתו ונתן לו לחם לאכול .והדברים מאירים ומזהירים לאור
דברי הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל בספרו הבהיר 'משנת אהרון' ,וזה
תוכן דבריו :הנה מפורש במדרש ,שלא פתח לו את ביתו אלא כדי
שיקח אחת משבע בנותיו ,מפני שהיה מנודה במדין ואיש לא רצה
לשאת את בנותיו .וגם עבור הלחם שנתן לו ,הוא ביקש ממנו לעבוד
אצלו כרועה צאן .הרי לפנינו ,שלא פתח יתרו את דלתו בפני משה
אלא בעבור טובת עצמו ,וגם את לחמו השיג משה בזיעת אפו .ואף
על פי כן ,הרגיש משה שאת 'נפשו הוא חייב לו'.
אלא שעדיין לא תעזוב נפשי לשאול ,היאך יש במידה חשובה זו
ככל שתהיה ,כדי להוות עילה לסירוב קיום צו מפורש שיצא מפי
מלכו של עולם! אולם המדקדק בדברי כל המדרשים הנ"ל ,יראה
שלא נאמר לשון 'איני רוצה' אלא 'איני יכול' .רוצה לומר ,רבונו
של עולם חפץ אני בכל ליבי לעשות את רצונך ,אך את 'נפשי' כבר
התחייבתי למי שגמל עמי טובה ,ושוב אין הדבר תלוי בי אלא במי
שהתחייבתי לו את נפשי.
ובזה לימד אותנו משה רבינו יסוד נפלא במידת הכרת הטוב ,והוא
שצריך להכיר טובה מבלי לחשוב חשבונות מה היתה כוונת הנותן
ומה הנותן קיבל ממנו ,עד כדי הכרה שאת 'נפשו הוא חייב לו'!
והדברים מדברים בעד עצמם .ובאמת הרואה יראה ,ש'סירובו'
כביכול של משה רבינו ע"ה ,התקבל בהבנה על ידי הקב"ה .מפני
שבעל נפש יודע שהכרת הטוב לחבירו ,היא בעצם הכרת הטוב
כלפי הקב"ה בעצמו ,שהרי שליח זה נשלח על ידי הקב"ה להיטיב
עמו וממילא הכרת הטוב מופנית בעיקר למשלח שהוא הקב"ה.
וזהו עומק דברי רבותינו במדרש )קהלת רבה ז ,ד(' :כל הכופר בטובתו
של חבירו כאילו כופר בטובתו של מקום' ,מפני שהיא למעשה
טובתו של הקב"ה!
ואם יש את נפשך עוד להתחזק בזריזות המצוות ,צא ולמד לדבריו
הנלהבים של הרב 'פלא יועץ' )ערך מצוות(' :והאיש אשר הוא יהודי
ומאמין בה' ,שמשלם שכר טוב לשומרי מצוותיו ועונש מר לעוברי
מצוותיו ,ראוי לו להיות רץ למצוה וטורח אחריה להשיגה בכל
כוחו ובכל נפשו ובכל מאודו ,יותר ויותר ממי שטורח להרוויח אלף
אלפים דינרי זהב ,ויותר מהרץ אחר החיים ,כי רב מאוד מתן שכרן
של מצוות' ,עכ"ל .והדברים מופלאים ומדברים הם בעד עצמם!
ושמעתי מפי מורינו ראש ישיבת פורת יוסף הגה"צ רבי יהודה
צדקה זצ"ל ,מעשה שנהג לספרו בהתלהבות רבה – אודות רבי יום
טוב פוליטי ז"ל שהיה אחד מפרנסי הישיבה .פעם נזדמן לבית מסחרו
גוי אחד שביקש לקנות כמות גדולה של בדים אשר הרווח שבצידה
הגיע לעשרות אלפי דינרים ...אך כיון שהיתה זו שעת המנחה ,ביקש
מהלקוח להמתין עד לאחר שישוב מהתפילה .רתח אותו הגוי ,ואיים
שלא ימתין אלא ילך לשכנו וירכוש ממנו את הסחורה אפילו במחיר
גבוה יותר .וכך היה ,כשחזר מתפילתו גילה שאכן הגוי רכש את
כל הסחורה משכנו ,ובכך הפסיד רווח עצום .אך לא זו בלבד שלא
הצטער על כך ,אלא היה שמח כל ימיו שהיתה תפילת מנחה אחת
בציבור שוה בעיניו יותר מעשרות אלפי דינרי זהב!

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

זצוקללה״ה

בברכת שבת שלום ומבורך

הלכות ימי בין המצרים

רבי אלעזר אבוחצירא
מוסר השכל על גודל

רעת בעל הלשון וחומרת איסורו

שנשמע מפי כ"ק האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצוקללה"ה
והובא בספר "פקודת אלעזר"

רבינו דיבר על חומרת לשון הרע ,ובעלי לשון הרע הסכנה מהם גדולה ,ומי
שמחזיק בלשון הרע כמעט שאין עצה להשתיקו ,הוא אדוק בלשון הרע
לדבר על מי שרוצה לדבר כל ימי חייו ,והם גרועים מרוצח המבקש להרוג,
כי זה יש עצה להרגיעו.ואמר רבינו דדבר זה יש ללמוד ממה שכתוב ויאמר
ה' אל משה במדין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך
(שמות ד,י"ט) ,ופירש רש"י כי מתו כל האנשים ,מי הם? דתן ואבירם חיים
היו ,אלא שירדו מנכסיהם והעני חשוב כמת .ושאל רבינו הרי בריחתו של
משה ממצרים היתה בגלל הפחד שלו מפרעה וכמו שכתוב וישמע פרעה
את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה ,ויברח משה מפני פרעה (שמות ב ,טו)
א"כ פחדו של משה ובריחתו היתה בגלל פרעה ,ומהראוי שהקב"ה ירגיע
את חששו של משה שלא ידאג מפרעה ,ומה הוא מרגיעו מענין דתן ואבירם
שמתו ואין יכולים עוד להרע לו? אמר רבינו הסכנה האמיתית לא תבוא
מכיוונו של פרעה ,כי את פרעה אפשר להשקיט בכל מיני דרכים או שיתן
לו שוחד או שבתיה בתו של פרעה תתחנן לאביה שיחון אותו אחרי עשרות
שנים של גלות מחוץ למצרים ,אבל החשש האמיתי הוא דוקא מפני אותם
בעלי לשון הרע ,כי מי שאומנותו בכך אי אפשר להשקיטו בשום דרך ,והוא
תמיד יחפש סיבות כדי למצוא פגם במי שרוצה לדבר וכל הזמן ירדוף אותו
ולא יניח לו ,אמר לו הקב"ה כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך ,דנהיו
עניים ,דדרך כלל בעלי הלשון הרע נגועים במדת הגאוה כי אינם רואים
נגעי עצמם רק נגעי אחרים ,ושורש הגאוה היא כשאדם עשיר ,דעשיר יענה
עזות ,ובעל המאה הוא חושב שהוא בעל הדעה להביע דעתו על כל דבר ועל
כל אחד בעולם ,וכשנהיו עניים הושפלה גאותן ואין עוד לחשוש מלשונם.
הוסיף רבינו ,בעל הלשון הרע לא רק הוא קשה ,גם חומר איסורו הוא החמור
ביותר והוא גורם לחורבן יותר מכל העבירות ,וכמו שאמרו חז"ל שהוא היה
הגורם לחורבן בית המקדש השני ,ושורש חומרת עונשו אמר רבינו על
פי מה שאמר החפץ חיים זצ"ל ,כי ידוע שמכל עבירה שאדם עושה נברא
מלאך רע ,ואותו מלאך קיומו ומציאותו הוא בבחינת מקטרג לאדם ,אבל
המלאך הרע שנברא מלשון הרע מקטרג על האדם להענישו על עבירת לשון
הרע ,כי כדרך בריאתו שזה מדיבור כך אופן קטרוגו משא"כ השאר שנבראו
ממעשה גרידא קטרוגם רק מקיומם ,ועד שלא נתגלה למשה התופעה של
מדברי לשון הרע בישראל ,היה תמה מדוע עם ישראל משועבדים כל כך
קשה ,וכשראה את הלשון הרע של דתן ואבירם ,אמר עתה נודע הדבר מדוע
הם משועבדים כל כך קשה .ואף שאפשר שהנגע הזה לא פשה בכל העם
ורק יחידים היו נגועים בו ,אבל חמור עון זה גם אם הוא מצוי רק ביחידים
להשפיע רע על כל הכלל .ובנוגע למה שאמר משה אכן נודע הדבר ,הוסיף
רבינו ,שמשה רבינו לא היה כוונתו לבחון ולהבין את הנהגת השי"ת ,דהרי
בגילוי הסנה נאמר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים ,ושאל
רבינו ממה שכתוב כי ירא מהביט אל האלוקים משמע שרק מחמת יראה
הוא לא ראה אבל בלי זה היה רואה ,והרי אי אפשר להביט באלוקים .אמר
רבינו ,ודאי שאין הכוונה הבטה לעצמותו יתברך ,אלא גילוי השכינה בסנה
שהוא קוצים מרמז על כך שהקב"ה צר את צרת עם ישראל בבחינה של
עמו אנכי בצרה ,ומשה ירא להביט כדי להבין את הנהגת השי"ת ,כמו אם
הוא מצטער מדוע לא ימנע ענין זה או למה הגיע לעם ישראל זה ,ולמה
יסבול הכלל בגלל יחידים ,אלא נהג במופלא ממך אל תדרוש .רבינו דיבר
על חומר דיבור לשון הרע וכמה צריך להתרחק מלדבר לשון הרע ,וגם יש
להתרחק גם מהמדברים לשון הרע .ואמר מי שנגוע בעבירה זו הוא מקלקל
את שפע הקדושה אם היה שרוי עליו .והוסיף דמקובל הוא מהבבא סאלי
ע"ה שכל שנגוע בלשון הרע אפילו אם הוא רב גדול וחשוב אין ברכותיו
עושים פרי ,וסיפר מעשה שהבבא סאלי זצוק"ל כשבא לא"י הלך לביתם
של רבנים כדי להתברך מהם ,והגיע גם לביתו של רב אחד גדול ומפורסם,
ולאחר שעמדו להפרד ,הבבא סאלי לא ביקש מאותו רב שיברך אותו כמו
שנהג אצל רבנים אחרים ,וכשנשאל לסיבת הדבר ,אמר  ,שמתוך השיחה
עם אותו רב הרגיש בדבריו שדיבר לשון הרע ,וכיון שכן מה תועלת תהיה
בברכה של מי שאינו נזהר לדבר לשון הרע.

יהי רצון שזכות הצדיק שההילולא תחול השבוע בכז' תמוז
תגן בעד כל עם ישראל אמן.

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה
מציאת חן על ידי הענווה

'וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה
ה' ,צריך להבין כתב האור החיים הקדוש מה נשתנה מצווה זו התרת
נדרים שפרט בה הכתוב 'אל ראשי המטות' ,ויש לומר על פי מש"כ רש"י
שיש תיבה "אל" שמשמעותה היא "על" ,כמו שנאמר 'ויהי רעב בימי דוד
שלוש שנים שנה אחר שנה ויבקש דוד את פני ה' ויאמר ה' ,אל שאול ואל
בית הדמים על אשר המית את הגבעונים' ,ויצא ישראל לקראת פלשתים
למלחמה וינגף ישראל לפני פלשתים ,וארון האלוקים נלקח לפלשתים ושני
בני עלי הכהן חפני ופינחס מתו ,ותשמע אשת פינחס ותכרע ותלד ותמות,
ובעת מותה קראה לילד הנולד בשם "איכבוד" אל הלקח ארון האלוקים כי
גלה כבוד מישראל' ,ולפי זה יש לפרש כאן שהכוונה שמשה רבינו ע"ה בא
ונותן לנו סימן לידע לאיזה רב וצדיק צריכים להידבק ,וביאור הפסוק כך:
"וידבר משה" משה דיבר "אל ראשי" על הנושא של ראשי ומנהיגי ישראל
לאיזה מהם צריך להידבק" ,המטות" דווקא לאלו שיש בהם ענווה ,ואינם
מחזיקים את עצמם למורמים מעם נעלים ומיוחדים ,אלא מרגישים עצמם
כאילו שהם עדיין למטה ועוד לא זכו להתעלות" ,לבני ישראל לאמור"
והסימן המובהק לזה יתבטא בזה ,שצדיקים ענווים אלו הם מוצאים חן
בעיני הציבור ,ובשעה שאומרים דברי תורה לפני הקהל ,הדברים ערבים
לשומעיהם ומתקבלים על ליבם באהבה ושמחה ,ועל צדיק כזה ניתן לומר
עליו "זה הדבר אשר ציוה ה'" ששורה עליו השכינה הקדושה והיא מדברת
מתוך גרונו את ציוויי ה' יתברך ,כמו שנאמר אצל משה רבינו ע"ה 'ומשה
עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה'.

התרת נדרים

"וידבר משה אל ראשי המטות" גימטריה "הם ,אראה להתיר שטוב
שמוט" ,הכוונה לדאיתא במסכת נדרים כל הנודר כאליו בונה במה
והמקיימו כאילו מקריב עליו בשעת איסור הבמות .ועל כן טוב בעיני ה'
יתברך שהם ראשי המטות יראו למצוא פתח חרטה להתיר את הנדר
לבטלו ולשמוט אותו מהאיסור של עשיית במה ,והקב"ה מאיר את עיניהם
של החכמים למצוא פתח שאילו ידע כך וכך הוא לא היה נודר כל עיקר,
וכדאיתא במסכת כתובות שהחכם הוא עוקר בזה את הנדר מעיקרו והווה
ליה כלא נדר כלל.

שכינה מדברת מתוך גרונו

"ו'ידבר מ'שה א'ל ר'אשי ה'מטות ל'בני י'שראל ל'אמר ז'ה ה'דבר" ראשי
תיבות עם התיבות גימטריה "אמירה זו יהלל" ,רומז למש"כ רש"י כאן שכל
הנביאים נתנבאו בלשון "כה" 'כה אמר ה'' ,ומוסיף עליהם משה רבינו ע"ה
שנתנבא גם בלשון "זה" 'זה הדבר' ,שהשכינה הייתה מדברת מתוך גרונו.

לא יחלל דיבורו

"לא יחל דברו" גימטריה "אלו חבר ליד" ,הדיבורים האלו שלך יש להם
כוח לפעול מעשים כמו מעשה של היד ,ועל כן להיזהר שלא יחלל דיבורו
שתישמור על פיך ולשונך כחבר טוב שלא תוציא את הדיבור מפיך בנקל
רק לאחר מחשבה תחילה ,אם יביא לך דיבור זה איזה טובה אמרהו ,ואם
לאו אלא הוא סתם דיבור בעלמא ללא שיצא לך ממנו כל תועלת תשתוק
ואל תאמרהו ,כדאיתא במסכת מגילה מלה בסלע משתוקא בתרין.

שפע ברכה על ידי מאה ברכות

'וידבר ה' אל משה לאמור ,נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר
תאסף אל עמך'" ,מאת המדינים אחר" גימטריה "אחי תרם מאה מדין",
הכוונה למה שכתב הזוהר שהשכינה הקדושה נקראת "מאה" ,ועל כן
צריך לומר בכל יום מאה ברכות כדאיתא במסכת מנחות תניא היה רבי
מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר 'ועתה ישראל
מה ה' אלהיך שואל מעמך' ,וזאת כדי להעצים את כוחה של השכינה
הקדושה ,כמש"כ האריז"ל בשער הכוונות ,שהשכינה יורדת בכל ששת
ימי החול לתוך הקליפות להעלות מהם ניצוצות קדושות ,וכתב האריז"ל
בלקוטי תורה ,שהסטרא אחרא כל שרשה ויניקתה היא מהדינים ,ואשריו
של האדם שזוכה שעל ידי מעשיו הטובים שלו הוא מסייע לשכינה
הקדושה שלא תצטרך להיות בסטרא אחרא שיניקתה מדין ומעלה את
הניצוצות הקדושות ,וזוכה להיות נשפע עליו מלמעלה שפע רב של ברכה
וטובה.

שפע ברכה על ידי אמירת תהלים

"תאסף אל עמיך" גימטריה "הברכה תהלים ה'" ,יש לפרש על פי מש"כ
המדרש שוחר טוב דוד המלך ע"ה בקש שכל האומר תהילים יהיה נחשב
אצל הקב"ה כלומד חמשה חומשי תורה וכמו שאומרים ביהי רצון ,וידוע
"דד' מילואי הויה" ב"ה גימטריה "הברכה" ,והיינו כמו שכתב הזוהר,
שכל תורתינו הקדושה כולה היא שמותיו של הקב"ה ,ויכולין על ידה
למלא את שם הקדוש הוי"ה ולהמשיך שפע רב של ברכה לכל העולם,
כן יוכלו פשוטי העם שאינם בני תורה להמשיך הברכה בד' המילואים
דשם הקדוש הוי"ה ,על ידי אמירת התהלים.

אורות הכשרות

אורות ההלכה

הילולא דצדיקייא

ממצרים וגו' וילך משה וישב אל יתרו חותנו ויאמר לו אלכה נא
ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו
למשה לך לשלום' )שמות ד ,יח( ,ופירש רש"י שם :שהלך ליטול רשות
מיתרו חותנו .והלב משתומם ,וכי צריך נטילת רשות מבשר ודם כדי
לקיים ציווי מפורש של הקב"ה .זאת ועוד ,הגע עצמך אילו יתרו לא
היה נותן את רשותו ,האם יעלה על הדעת שמשה רבינו היה מונע
את גאולת ישראל.
ברם לכשנתבונן בדברי המדרש שם ,נמצא ביאור נפלא לתעלומה
זו ,וכה הם דברי המדרש' :בשעה שאמר לו הקב"ה למשה ועתה לך
ואשלחך אל פרעה ,אמר לו רבון העולם איני יכול מפני שקבלני יתרו
ופתח לי ביתו ואני עמו כבן ,ומי שהוא פותח פתחו לחבירו ,נפשו
הוא חייב לו' .הנה כי כן מפורש ,שמשה רבינו הכיר בטובתו של
יתרו חותנו עד כדי הכרה שאת נפשו הוא חייב לו .וכל כך למה ,מפני
שהכניסו לביתו ונתן לו לחם לאכול .והדברים מאירים ומזהירים לאור
דברי הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל בספרו הבהיר 'משנת אהרון' ,וזה
תוכן דבריו :הנה מפורש במדרש ,שלא פתח לו את ביתו אלא כדי
שיקח אחת משבע בנותיו ,מפני שהיה מנודה במדין ואיש לא רצה
לשאת את בנותיו .וגם עבור הלחם שנתן לו ,הוא ביקש ממנו לעבוד
אצלו כרועה צאן .הרי לפנינו ,שלא פתח יתרו את דלתו בפני משה
אלא בעבור טובת עצמו ,וגם את לחמו השיג משה בזיעת אפו .ואף
על פי כן ,הרגיש משה שאת 'נפשו הוא חייב לו'.
אלא שעדיין לא תעזוב נפשי לשאול ,היאך יש במידה חשובה זו
ככל שתהיה ,כדי להוות עילה לסירוב קיום צו מפורש שיצא מפי
מלכו של עולם! אולם המדקדק בדברי כל המדרשים הנ"ל ,יראה
שלא נאמר לשון 'איני רוצה' אלא 'איני יכול' .רוצה לומר ,רבונו
של עולם חפץ אני בכל ליבי לעשות את רצונך ,אך את 'נפשי' כבר
התחייבתי למי שגמל עמי טובה ,ושוב אין הדבר תלוי בי אלא במי
שהתחייבתי לו את נפשי.
ובזה לימד אותנו משה רבינו יסוד נפלא במידת הכרת הטוב ,והוא
שצריך להכיר טובה מבלי לחשוב חשבונות מה היתה כוונת הנותן
ומה הנותן קיבל ממנו ,עד כדי הכרה שאת 'נפשו הוא חייב לו'!
והדברים מדברים בעד עצמם .ובאמת הרואה יראה ,ש'סירובו'
כביכול של משה רבינו ע"ה ,התקבל בהבנה על ידי הקב"ה .מפני
שבעל נפש יודע שהכרת הטוב לחבירו ,היא בעצם הכרת הטוב
כלפי הקב"ה בעצמו ,שהרי שליח זה נשלח על ידי הקב"ה להיטיב
עמו וממילא הכרת הטוב מופנית בעיקר למשלח שהוא הקב"ה.
וזהו עומק דברי רבותינו במדרש )קהלת רבה ז ,ד(' :כל הכופר בטובתו
של חבירו כאילו כופר בטובתו של מקום' ,מפני שהיא למעשה
טובתו של הקב"ה!
ואם יש את נפשך עוד להתחזק בזריזות המצוות ,צא ולמד לדבריו
הנלהבים של הרב 'פלא יועץ' )ערך מצוות(' :והאיש אשר הוא יהודי
ומאמין בה' ,שמשלם שכר טוב לשומרי מצוותיו ועונש מר לעוברי
מצוותיו ,ראוי לו להיות רץ למצוה וטורח אחריה להשיגה בכל
כוחו ובכל נפשו ובכל מאודו ,יותר ויותר ממי שטורח להרוויח אלף
אלפים דינרי זהב ,ויותר מהרץ אחר החיים ,כי רב מאוד מתן שכרן
של מצוות' ,עכ"ל .והדברים מופלאים ומדברים הם בעד עצמם!
ושמעתי מפי מורינו ראש ישיבת פורת יוסף הגה"צ רבי יהודה
צדקה זצ"ל ,מעשה שנהג לספרו בהתלהבות רבה – אודות רבי יום
טוב פוליטי ז"ל שהיה אחד מפרנסי הישיבה .פעם נזדמן לבית מסחרו
גוי אחד שביקש לקנות כמות גדולה של בדים אשר הרווח שבצידה
הגיע לעשרות אלפי דינרים ...אך כיון שהיתה זו שעת המנחה ,ביקש
מהלקוח להמתין עד לאחר שישוב מהתפילה .רתח אותו הגוי ,ואיים
שלא ימתין אלא ילך לשכנו וירכוש ממנו את הסחורה אפילו במחיר
גבוה יותר .וכך היה ,כשחזר מתפילתו גילה שאכן הגוי רכש את
כל הסחורה משכנו ,ובכך הפסיד רווח עצום .אך לא זו בלבד שלא
הצטער על כך ,אלא היה שמח כל ימיו שהיתה תפילת מנחה אחת
בציבור שוה בעיניו יותר מעשרות אלפי דינרי זהב!

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

זצוקללה״ה

בברכת שבת שלום ומבורך

הלכות ימי בין המצרים

רבי אלעזר אבוחצירא
מוסר השכל על גודל

רעת בעל הלשון וחומרת איסורו

שנשמע מפי כ"ק האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצוקללה"ה
והובא בספר "פקודת אלעזר"

רבינו דיבר על חומרת לשון הרע ,ובעלי לשון הרע הסכנה מהם גדולה ,ומי
שמחזיק בלשון הרע כמעט שאין עצה להשתיקו ,הוא אדוק בלשון הרע
לדבר על מי שרוצה לדבר כל ימי חייו ,והם גרועים מרוצח המבקש להרוג,
כי זה יש עצה להרגיעו.ואמר רבינו דדבר זה יש ללמוד ממה שכתוב ויאמר
ה' אל משה במדין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך
(שמות ד,י"ט) ,ופירש רש"י כי מתו כל האנשים ,מי הם? דתן ואבירם חיים
היו ,אלא שירדו מנכסיהם והעני חשוב כמת .ושאל רבינו הרי בריחתו של
משה ממצרים היתה בגלל הפחד שלו מפרעה וכמו שכתוב וישמע פרעה
את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה ,ויברח משה מפני פרעה (שמות ב ,טו)
א"כ פחדו של משה ובריחתו היתה בגלל פרעה ,ומהראוי שהקב"ה ירגיע
את חששו של משה שלא ידאג מפרעה ,ומה הוא מרגיעו מענין דתן ואבירם
שמתו ואין יכולים עוד להרע לו? אמר רבינו הסכנה האמיתית לא תבוא
מכיוונו של פרעה ,כי את פרעה אפשר להשקיט בכל מיני דרכים או שיתן
לו שוחד או שבתיה בתו של פרעה תתחנן לאביה שיחון אותו אחרי עשרות
שנים של גלות מחוץ למצרים ,אבל החשש האמיתי הוא דוקא מפני אותם
בעלי לשון הרע ,כי מי שאומנותו בכך אי אפשר להשקיטו בשום דרך ,והוא
תמיד יחפש סיבות כדי למצוא פגם במי שרוצה לדבר וכל הזמן ירדוף אותו
ולא יניח לו ,אמר לו הקב"ה כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך ,דנהיו
עניים ,דדרך כלל בעלי הלשון הרע נגועים במדת הגאוה כי אינם רואים
נגעי עצמם רק נגעי אחרים ,ושורש הגאוה היא כשאדם עשיר ,דעשיר יענה
עזות ,ובעל המאה הוא חושב שהוא בעל הדעה להביע דעתו על כל דבר ועל
כל אחד בעולם ,וכשנהיו עניים הושפלה גאותן ואין עוד לחשוש מלשונם.
הוסיף רבינו ,בעל הלשון הרע לא רק הוא קשה ,גם חומר איסורו הוא החמור
ביותר והוא גורם לחורבן יותר מכל העבירות ,וכמו שאמרו חז"ל שהוא היה
הגורם לחורבן בית המקדש השני ,ושורש חומרת עונשו אמר רבינו על
פי מה שאמר החפץ חיים זצ"ל ,כי ידוע שמכל עבירה שאדם עושה נברא
מלאך רע ,ואותו מלאך קיומו ומציאותו הוא בבחינת מקטרג לאדם ,אבל
המלאך הרע שנברא מלשון הרע מקטרג על האדם להענישו על עבירת לשון
הרע ,כי כדרך בריאתו שזה מדיבור כך אופן קטרוגו משא"כ השאר שנבראו
ממעשה גרידא קטרוגם רק מקיומם ,ועד שלא נתגלה למשה התופעה של
מדברי לשון הרע בישראל ,היה תמה מדוע עם ישראל משועבדים כל כך
קשה ,וכשראה את הלשון הרע של דתן ואבירם ,אמר עתה נודע הדבר מדוע
הם משועבדים כל כך קשה .ואף שאפשר שהנגע הזה לא פשה בכל העם
ורק יחידים היו נגועים בו ,אבל חמור עון זה גם אם הוא מצוי רק ביחידים
להשפיע רע על כל הכלל .ובנוגע למה שאמר משה אכן נודע הדבר ,הוסיף
רבינו ,שמשה רבינו לא היה כוונתו לבחון ולהבין את הנהגת השי"ת ,דהרי
בגילוי הסנה נאמר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים ,ושאל
רבינו ממה שכתוב כי ירא מהביט אל האלוקים משמע שרק מחמת יראה
הוא לא ראה אבל בלי זה היה רואה ,והרי אי אפשר להביט באלוקים .אמר
רבינו ,ודאי שאין הכוונה הבטה לעצמותו יתברך ,אלא גילוי השכינה בסנה
שהוא קוצים מרמז על כך שהקב"ה צר את צרת עם ישראל בבחינה של
עמו אנכי בצרה ,ומשה ירא להביט כדי להבין את הנהגת השי"ת ,כמו אם
הוא מצטער מדוע לא ימנע ענין זה או למה הגיע לעם ישראל זה ,ולמה
יסבול הכלל בגלל יחידים ,אלא נהג במופלא ממך אל תדרוש .רבינו דיבר
על חומר דיבור לשון הרע וכמה צריך להתרחק מלדבר לשון הרע ,וגם יש
להתרחק גם מהמדברים לשון הרע .ואמר מי שנגוע בעבירה זו הוא מקלקל
את שפע הקדושה אם היה שרוי עליו .והוסיף דמקובל הוא מהבבא סאלי
ע"ה שכל שנגוע בלשון הרע אפילו אם הוא רב גדול וחשוב אין ברכותיו
עושים פרי ,וסיפר מעשה שהבבא סאלי זצוק"ל כשבא לא"י הלך לביתם
של רבנים כדי להתברך מהם ,והגיע גם לביתו של רב אחד גדול ומפורסם,
ולאחר שעמדו להפרד ,הבבא סאלי לא ביקש מאותו רב שיברך אותו כמו
שנהג אצל רבנים אחרים ,וכשנשאל לסיבת הדבר ,אמר  ,שמתוך השיחה
עם אותו רב הרגיש בדבריו שדיבר לשון הרע ,וכיון שכן מה תועלת תהיה
בברכה של מי שאינו נזהר לדבר לשון הרע.

יהי רצון שזכות הצדיק שההילולא תחול השבוע בכז' תמוז
תגן בעד כל עם ישראל אמן.

בס"ד

בס"ד

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

עורך

דבר העורך
אהבת חינם

זריזות במצוות

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
יום א'

יום ג'

יום ב'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

03.8.19 02.8.19 01.8.19 31.7.19 30.7.19 29.7.19 28.7.19

4:28
4:36
6:01
8:38
9:19
12:47
13:22
18:32
19:42
19:58

4:29
4:37
6:01
8:38
9:19
12:47
13:22
18:31
19:41
19:58

4:30
4:38
6:02
8:38
9:20
12:47
13:22
18:30
19:40
19:57

4:31
4:39
6:02
8:39
9:20
12:47
13:22
18:29
19:40
19:56

4:32
4:40
6:03
8:39
9:20
12:47
13:22
18:29
19:39
19:55

4:32
4:40
6:03
8:39
9:21
12:47
13:22
18:28
19:38
19:55

"שבת מברכין"

המולד ביום חמישי שעה  5:22ו 3-חלקים
ראש חודש מנחם אב ביום שישי הבעל״ט.

שבת שלום

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
לעילוי נשמת
הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בת סימי זל

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח
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)במדבר לא ,ג(

וידבר משה :אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר ,עשה בשמחה ולא ִא ֵחר.

(רש"י)

תמצית דברי רש"י הללו אשר מקורן במדרשי חז"ל ,יש בהם כדי לאלפינו בינה עד
כמה היו מצוות חביבות על משה רבינו ע"ה ,וכה הם דברי רבותינו בספרי עה"פ נקם
נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך' :מגיד שמיתתו של משה מתעכבת
עד שילחם את מלחמת מדין .ואם רצה משה להאריך חיים ,לא היה נוקם .ואע"פ כן
הלך משה ועשה הכל בשמחה ולא עיכב' ,עי"ש .וזה מפורש טפי בדברי ילקוט שמעוני
)שם( ,וז"ל' :אילולי ביקש משה שלא למות ,לא היה מת .שאמר לו הקב"ה אם אין אתה
מתנקם בשונאיהם של ישראל אין אתה מת ,והיה יושב עשרים או שלושים שנה .אלא
אמר משה אין רשות בידינו לעכב את המצוה ,מיד – וידבר משה אל העם לאמר החלצו
מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין' )במדבר לא ,ג( ,עכ"ל .ואנו אין
לנו אלא להשתומם ,עד כמה היתה חביבה 'זריזות' של מצוה אצל משה .שכן אחר
שגילה לו הקב"ה שיום פטירתו מן העולם נקבע רק לאחר קיום מצוה זו ,וכל זמן שלא
נתקיימה על ידו יוכל להמשיך לחיות עוד שנים רבות 'עשרים או שלושים שנה'! ואע"פ
כן תשוקת ליבו אמרה לו למסור את נפשו כפשוטו ממש כדי להזדרז לעשות רצון בוראו
בלא שום דיחוי – 'לתת נקמת ה' במדין' .זאת ועוד ,שהמעיין בדברי המדרש )שם( ימצא
שככל הנראה גם ישראל ידעו על כך ,ולכן סירבו לצאת למלחמת מדין כדי לעכב את
יום פטירת משה ,כפי שהעיד הכתוב 'וימסרו מאלפי ישראל' )במדבר לא ,ה( ודייקו במדרש
'שנמסרו בעל כרחם' .וא"כ יכל משה לתלות בעם – שאינם מוכנים עדיין למלחמה ,אך
תחת זאת עמד הוא וזירזם לקיים המצוה מיד – 'החלצו מאתכם'! אכן רק נפש היוקדת
ברשפי אש שלהבת י-ה לעשות נחת רוח לבוראה ,יכולה להגיע לדרגה מופלאה זו של
חביבות המצוות.
ואכן לא בכדי זכה משה רבינו לתואר 'חכם לב יקח מצוות' )משלי י ,ח( ,כמבואר בגמ'
)סוטה יג ,א(' :תנו רבנן ,בא וראה כמה חביבות מצוות על משה רבינו ,שכל ישראל נתעסקו
בביזה )וינצלו את מצרים( והוא נתעסק במצוות ,שנאמר 'חכם לב יקח מצוות' )משלי י ,ח(.
ומנין היה יודע משה רבינו היכן יוסף קבור ,אמרו סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור,
הלך משה אצלה אמר לה כלום את יודעת היכן יוסף קבור .'...ובמדרש )דברים רבה( מבואר,
שהלך משה שלושה ימים ושלוש לילות לחפש אחר ארונו של יוסף ,ונתייגע במצוה זו עד
כלות הנפש ממש ,עד שנגלית לו סרח בת אשר וכו' ,עי"ש .
אך ראה זה פלא שהוא עצמו לא יצא למלחמת מדין ,שנאמר )שם( 'וישלח אותם משה'.
והטעם מבואר במדרש )תנחומא שם(' :אמר משה אני שנתגדלתי במדין אינו בדין שאני
מצר להם היות שעשו לי טובה' ,עי"ש .והדברים מופלאים ,שכן מצד אחד הוא מקריב
את נפשו כדי לקיים מצות ה' בזריזות – אך מאידך הוא מעדיף שהמצוה תעשה ע"י
אחרים ,מפני שאת נפשו הוא חייב למדיינים!
ושוב מצאנו מידה זו נר לרגליו של משה רבינו ע"ה ,עת אשר נגלה אליו הקב"ה
לראשונה מתוך הסנה והפציר בו מאוד לבוא אל מצרים לגאול את ישראל' :הנה
צעקת בני ישראל באה אלי ...ועתה לך ואשלחך אל פרעה והוצא את בני ישראל
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

בברכת שבת שלום ומבורך

לוח הזמנים

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

‘וידבר ה’ אל משה לאמור ,נקום נקמת בני ישראל מאת
המדיינים אחר תאסף אל עמך’ ,מדוע לא היה יכול משה
רבינו להיאסף אל עמיו רק לאחר שינקום מאת המדיינים,
מבאר ה’ברכה משולשת’ עפ”י האריז”ל שכל מהותו
ועניינו של משה רבינו ע”ה שהוא הגואל הראשון והגואל
האחרון ,והוא יהיה המשיח בסוד הכתוב ‘מ’ה ש’היה ה’וא
שיהיה’ ראשי תיבות “משה” ,ואיתא במסכת יומא בית
שני חרב על עוון “שנאת חינם” ,ועל כן ידע משה רבינו
שבשביל לבוא ולגאול את ישראל צריך לבטל את הקליפה
של “שנאת חינם” ,שהיא הקליפה של מדין “מדיין” הוא
מלשון “מדון ומריבה” שכל מהותם היה להרבות “שנאה
ומחלוקת בעולם” ,ורק כשתתבטל ה”שנאת חינם” ותהיה
“אהבת חינם” תבוא הגאולה השלימה.

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
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אחראי מערכת

מטות

הרב עוזיאל אדרי

גליון מס'

