בס"ד

בס"ד

רבי זושא
והציפור

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

מוסדות ״מרכז תורה וחסד עם–רם״
בראשות

הרה"ג אברהם מאמאן

אורות השבת

שליט"א

במלאת שנתיים להסתלקותו לגנזי מרומים של
אדוננו מורנו ורבנו ,מאורם וליבם של ישראל
הנר המערבי ,סבא דמשפטים שריד לדור דעה
זקן הרבנים ,בנם של קדושים ,ראב"ד מקודש
עטרת ראשינו ותפארתנו מרן הגה"צ

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

רבנו

יהושע

עורך

זצוקללה"ה

ראב"ד מרקש לפנים וחבי"ד הגדול ומחה"ס "עמק יהושע" ז"ח ועוד

תתקיים לכבודו

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

יהודה דרעי

שליט"א
הגאון הגדול רבי
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבע

האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא
דוד חנניה פינטו

לוח זמנים שבועי

שליט"א
האדמו"ר רבי
ראש מוסדות ״אורות חיים ומשה״ ישראל  -צרפת

יאיר בן מנחם

יום א'

עלות השחר
5:33
זמן טלית ותפילין
5:39
זריחה  -הנץ החמה 6:43
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:42
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:13
סו״ז ברכות ק״ש
10:06
חצות יום ולילה
11:51
מנחה גדולה
12:22
פלג המנחה
16:13
שקיעה
17:06
צאת הכוכבים
17:19

שלמה אמסלם

שליט"א
הרה"ג רבי
רבה של שכונת נווה זאב באר שבע

יוסף אביטל

שליט"א
הרה"ג רבי
מו״צ בק״ק אופקים ור״מ בישיבת ״תורה אור״

אברהם מאמאן

שליט"א
הרה"ג רבי
בנו וממשיך דרכו של הרב המנוח
וראש ישיבת ״תורה אור״ ורב שכונת דרום ב"ש

רבני ישיבת "תורה אור"

רבני השכונות

עזרת נשים פתוחה

ברוכים הבאים

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

5:33
5:38
6:43
8:42
9:14
10:06
11:51
12:22
16:14
17:07
17:20

5:32
5:38
6:42
8:42
9:14
10:06
11:52
12:23
16:15
17:08
17:21

5:32
5:37
6:42
8:42
9:13
10:06
11:52
12:23
16:16
17:09
17:22

5:31
5:37
6:42
8:42
9:13
10:06
11:52
12:23
16:17
17:10
17:23

5:31
5:36
6:41
8:42
9:13
10:06
11:53
12:24
16:18
17:11
17:23

5:30
5:36
6:41
8:41
9:13
10:06
11:53
12:24
16:18
17:11
17:24

לוח הזמנים כב׳ טבת כג׳ טבת כד׳ טבת כה׳ טבת כו׳ טבת כז׳ טבת כח׳ טבת
מדויק לבאר-שבע ()25.01.20( )24.01.20( )23.01.20( )22.01.20( )21.01.20( )20.01.20( )19.01.20

שליט"א
הרה"ג רבי
דיין בביה"ד הרבני בת"א ונכד הרב המנוח

מר יהושע דמרי הי"ו
ממונה המועצה הדתית

רכוש גדול בגאולה השלימה

הכרת הטוב

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

רבה של שכונה ה׳ באר שבע

מר עופר כרדי הי"ו
סגן ראש העיר

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

שליט"א

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

הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל
בר עליה ז״ל
והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת .נ .צ .ב .ה.

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

לקראת סוף גלות מצרים הוכפלו הצרות והכביד
פרעה את השעבוד ומזה נעשו בני ישראל בעלי
מומים ,כמ”ש במדרש המצרים היו מכים את ישראל
מכה רבה ומקפחים את שוקם ,מבאר ה’בן לאשרי’
שזאת מכיוון שעדיין לא נשלמו ארבע מאות שנה
של גזירת בין הבתרים ,ועל כן יצאו כדין עבד שיוצא
לחירות בראשי אברים ,כדאיתא במסכת בבא קמא
עבד כנעני יוצא לחירות בראשי אברים ואין לו
תשלומין ,אבל עבד עברי יש לו תשלומין והאדון
חייב לשלם כחובל בבן חורין .ולכן ‘בני ישראל’ שהם
כ’עבד עברי’ יצאו עם תשלומין של ‘רכוש גדול’ ,אך
ה’ערב רב’ שהם כ’עבד כנעני’ רק יצאו ‘לחירות’ ,וכן
בגאולה השלימה נצא מהגלות בתשלומין של כפל
כפליים ברכוש גדול בגשמיות ורוחניות.

ביום רביעי כה' טבת תש"פ ( )22.1.20בשעה 17:30
בבית הכנסת
"רינת ירושלים – היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א"
רחוב הגלבוע שכונה ה' ,באר שבע

מנהל מערכת

שמות

הרב עוזיאל אדרי

851

פרשת השבוע:
הפטרה
הפטרה

לספרדים:
לאשכנזים:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

שמות
דברי ירמיהו
הבאים ישרש

16:44
17:36
18:09

וְ עַ ָתה לְ כָ ה וְ ֶא ְשלָ ֲחָך ֶאל פַ ְרעֹה וְ הֹוצֵ א ֶאת עַ ִמי בְ נֵ י יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִמצְ ָריִם...
ֹאמר יִ ְתרֹו לְ מ ֶֹשה לֵ ְך לְ ָשלֹום.
וַ יֵ לֶ ְך מ ֶֹשה וַ יָ ָשב ֶאל יֶ ֶתר ח ְֹתנֹו ...וַ י ֶ
(שמות ג ,י – ד ,יח)

וישב אל יתר חותנו :ליטול רשות שהרי נשבע לו שלא יזוז ממדין כי אם ברשותו.
(רש"י בשם מכילתא)

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 .וביותר יפלא ,הרי משה לא עזב את חיי השלוה בארמון המלוכה אלא מפני שלא
יכל לראות בצרת אחיו ,כמאמר הכתוב (שמות ב ,יא) 'ויצא אל אחיו וירא בסבלותם' .ובדרכו אף
הרג איש מצרי אשר היכה את אחיו העברי ,וכך נאלץ לברוח למדין .והן זה עתה הוא מתבשר מפי
הגבורה שהגיע זמן גאולתן של ישראל ממצרים ,והוא משתהה בגינוני נימוסין ...אתמהה!
ברם לכשנתבונן בדברי המכילתא שם( ,שהם לפי הנראה המקור לדברי רש"י) נמצא פתח
לתעלומה זו ,וכה הם דבריו' :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'.
ושוב מצינו מידה זו נר לרגליו של משה רבינו ,בשלושת המכות הראשונות .כך היה במכת 'דם'
אשר נמסרה לידי אהרון ולא בידי משה ,ככתוב (שמות ז ,יט) 'ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרון
קח מטך וגו'' .והטעם לכך מפורש במדרש (שמות רבה כ ,א)' :ויאמר לו הקב"ה למשה היכן המצרים
שותים ,אמר לו מנילוס ,אמר לו הפוך אותו לדם .אמר לו איני יכול להופכו ,יש אדם שותה מן
הבור ומשליך אבן לתוכה' .ומטעם זה גם מכת 'צפרדע' נמסרה לידי אהרון ,ככתוב (שמות ח ,א)
'ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרון נטה את ידך וגו'' .וכיוצא בזה מצינו לגבי מכת 'כינים' אשר גם
עליה מעיד הכתוב שנמסרה לידי אהרון ,ככתוב (שמות ח ,יב) 'ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרון
נטה את מטך והך את עפר הארץ וגו'' ,ופירש רש"י :לא היה העפר כדי ללקות על ידי משה ,לפי
שהגן עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרון' .הרי לפנינו מפורש ששלושת
המכות הראשונות לא בוצעו בידי משה ,מפני הכרת הטוב שהיה לו ליאור ולעפר.
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 שהת חייבתי 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.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

מאמאן
הילולא

פרשת השבוע

גליון מס'

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה
האמונה ,הצלחה בלימוד התורה

'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף' ,מבאר ה'בן לאשרי'
בדרך רמז את הפסוק כך" :ויקם" כאשר יהודי קם בבוקר" ,מלך" מלשון
"ונמלך" בדעתו שקובע החלטה נחושה במחשבתו" ,חדש" שהקב"ה עשהו
כבריה חדשה שאף על פי שהלך לישון בלילה עייף וייגע והנה קם בכוחות
מחודשים ,על ידי שגומר בדעתו להשתמש בכוחות הללו לעבודת הבורא
יתברך ,הרי הוא מקבל עזרה וסיוע מהקב"ה להיות "על מצרים" למעלה
מעלה מכל המיצרים והמפריעים לו" ,אשר" מלשון "אישור" שמתבונן
ומוסיף כוח ואומץ כפי בינתו "לאשר ולאמת" בקרבו את גדולתו יתברך" ,לא
ידע" מבטיחתו התורה שכל מה שבתחילה לא ידע ולא היה יכול להבין "את"
רומז לתורה הקדושה הנבטאת בכ"ב אותיות התורה מ-א' ועד ת'" ,יוסף"
הקב"ה "יוסיף" לו חכמה על חכמתו שנאמר 'יהיב חכמתא לחכימין ומנדעא
לידעי בינה' ,ויזכה לפתיחת המוחין להבין ולהשכיל את הסוגיות החמורות
שבתורה ,ויפתחו לו שערי חכמה בינה ודעת בעמקי סודות תורתינו הקדושה.

האמונה ,ניצחון על שונאי ישראל

'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ,ויאמר אל עמו הנה
עם בני ישראל רב ועצום ממנו ,הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי
תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונילחם בנו ועלה מן הארץ',
מבאר ה'ברכה משולשת' "רב ועצום ממנו" תיבת "ממנו" גימטריה "קול",
הכוונה שבני ישראל הם מאמינים בני מאמינים שהכל מאתו יתברך ,ואת כל
מבוקשם מפנים אליו יתברך והוא ברחמיו הרבים נותן להם את כל המצטרך
להם בחסד וברחמים ובשפע רב ,כמו שכתב במדרש 'צעקו וה' שומע'
ירושה הנחיל יצחק לבנו יעקב את "הקול" שנאמר 'הקול קול יעקב' ,ויעקב
מתגאה בירושתו שנאמר 'ונצעק אל ה' אלקי אבותינו' ,נמצא שכל כוחם
וריבויים של ישראל הוא על ידי "הקול" .ותיבת "ק'ול" יכולה להיות נחלקת
לשתיים אות "ק'" כמו שכתב במדרש ריש אותיות דרבי עקיבא שאות "ק'"
רומזת "לק'דושה" ,ואותיות "לו" לרמוז שאך ורק לו יתברך צד הקדושה
היכולת לעשות כל אשר יחפוץ בשמים ובארץ .ועל כן אמר פרעה הרשע
'הבה נתחכמה לו' ,היינו שרצה להפריד את האות "ק'" מאותיות "לו" ,כלומר
להחליש ולהפריד את האמונה של בני ישראל מהקב"ה ,שחלילה יכחישו
בה' כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה ,ויכוונו לשם פניה עצמית שיסברו
שהכסף והזהב מעשי ידי אדם המה ,ועל פי זה יתבאר הפסוק כך" :ויקם
מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ,ויאמר אל עמו הנה עם בני
ישראל" הנה עם ישראל מאמינים בני מאמינים "רב ועצום" שכל מה שיש
להם ריבוי ברכה עצום ,הוא "ממנו" יתברך" ,ממנו" גימטריה "קול" על ידי כוח
"הקול" שבתפילה" ,הבה נתחכמה" להפריד את אותיות "לו" מתיבת "קול",
כי "פן" באם "ירבה" שהם יאמינו וישייכו את כל הצלחתם במה שנתרבה
אצלם הברכה וההצלחה בעושרם המופלג בכסף וזהב" ,והיה" שהכל נהיה
מ"הויתו" יתברך" ,כי תקראנה מלחמה" עם התיבות והאותיות גימטריה
"יחלק לכל איש משונאי ישראל מכות" ,שהרשעים והסיטרא אחרא
מתקשרים בכל כוחם להחטיא ח"ו את בני ישראל כדי לעורר קטרוג ולהציל
את עצמם ,אבל כשבני ישראל דבקים בה' ומאמינים בו יתברך "ונוסף גם
הוא" השם יתברך" ,על שונאינו" שמוסיף הקב"ה שנאה על שנאתו את
הסיטרא אחרא והטומאה" ,ונילחם בנו" ונלחם בהם הקב"ה ומושיע את
ישראל" ,ועלה מן הארץ" ובני ישראל מעלים מארץ מצרים את כל ניצוצות
הקדושה שהיו בשבי אצל הטומאה והסיטרא אחרא לקדושה.

פרעה ,רשע ובלייעל שוטה וחסר דעה

'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף' ,המפרשים דקדקו
על יתור לשון 'אשר לא ידע את יוסף' ,איך יתכן שלא ידע והכיר את יוסף
שהציל את מצרים בשנות הרעב ,וקיבץ אליהם את כל הממון שבעולם,
מבאר הצדיק מרעננה זיע"א על פי הידוע שאם המלך הוא איש פיקח וחכם
ומלומד בחכמה ובתבונה הוא דואג להרבות בטובת המדינה ,על ידי שמקרב
את בני ישראל להיותם יודעים בטיב משא ומתן וסוחרים ממולחים ,ומגדיל
את השווקים ומעשירים ומפתחים את המדינה ומוסיפים לה טובה .ובגלל
זה היה מינוי יוסף מלכתחילה כמפורש בתהלים 'וזקניו יחכם' ,וגם פרעה
הזכיר חכמים קודם לחרטומים 'ויקרא פרעה לחכמים ולמכשפים' .אך בקום
מלך טיפש אדם רשע ובלייעל הוא שונא את החכמה ,וממילא גם את כל
החכמים ובראשם את היהודים ומרחקם ודוחקם .אך תוצאת מעשיו הללו
שעל ידי זה נתדלדלים חיי המסחר ונעשים עניים בני המדינה ,והעם בראותו
את קריסת הכלכלה הלא יתקוממו נגד המלך וידיחוהו מכסאו ,מה עושה
המלך הרשע והבלייעל מטיל את כל האשמה על היהודים ומסית נגדם
שהמה עוכרי המדינה ,וזהו הביאור הפסוק "ויקם מלך חדש וגו' אשר לא
ידע את יוסף"" ,יוסף" מלשון להוסיף" פירוש שהמלך החדש היה שוטה חסר
דעה שלא ידע בענייני הנהגה ושלטון ולא ידע להוסיף בטובת המדינה ,לפיכך
אמר' ,הבה נתחכמה על היהודים' כנ"ל.

אורות הכשרות

ואם אין די בכל זה ,פוק חזי עוד עד היכן הגיעה מידה זו אצל משה .דכבר
הוכחנו כמה היו מצוות חביבות אצל משה עד כדי מסירות נפש ממש כמבואר
בפר' מלחמת מדין ,שהיתה מיתתו תלויה בקיום מצות נקמת בני ישראל,
שנאמר 'נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך' .ואע"פ
כן הוא זה שזירז את ישראל לקיים מצוה זו ,שנאמר (שם) 'וידבר משה אל
העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין',
עי"ש בכל דברינו .אך ראה זה פלא שהוא עצמו לא יצא למלחמה ,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 למדינים.
ואכן גדולי רבותינו עמודי ההוראה ,דבקו במידה מופלגת זו בכל נימי
נפשם .וכן העידו (שיטה מקובצת ב"ק) על רבינו יצחק אלפסי (הרי"ף) שסירב
לדון אודות מכירת מקוה ,מפני שנהנה ממנו .והנהגה זו למדנו מהצדיק
הקדוש ה'בבא סאלי' זיע"א ,שכן אחר פטירת כלתו אשת בנו המאור הגדול
'בבא מאיר' זיע"א ,באו לביתו קהל גדול וביניהם אנשים חשובים ביותר.
והנה בין הבאים היה אדם פשוט ,אשר עמד הבבא סאלי והוליכו לעבר
המטבח והחל להכין לו סעודה וישב על ידו במשך הסעודה .השתומם
האיש ואמר לרבינו ,הלא ציבור כל כך גדול בא לכבדך ובמה זכיתי שאתה
מפנה את עצמך לטפל רק בי .השיב לו הרב ,זכורני עוד בהיותי בחור
במרוקו ,שאתה פתחת לי את ביתך והתארחתי אצלך ודאגת לכל מחסורי,
וכל ימי השתוקקתי אימתי יבוא יום לידי כדי להשיב לך טובה' ...את נפשו
הוא חייב לו'.
מעשה נפלא סיפרו מקורביו של מרן ראש הישיבה הגר"מ שך זצוק"ל:
פעם ביקש מאחד ממקורביו למצוא אברך אשר ילמד חברותא עם בחור
מישיבת 'נחלת יעקב' השוכנת בעיר בני ברק ,תוך כדי שהוא מבטיחו
להעביר דרכו את שכר המלמד תמידין כסדרן .וכך מדי חודש בחודשו ,הגיע
'המתווך' לבית רבינו וקיבל מידיו את משכורתו של האברך .וכשהרהיב עוז
בנפשו ושאל את רבנו לפשר הענין ,סיפר לו רבנו :בתקופת מלחמת העולם,
הסתגרתי עם חברותא במשך שלוש שנים בבית כנסת אחד .משך כל אותן
שנים כמעט ולא יצאנו מבית המדרש ,למעט יום שישי בו יצאנו לבית
המרחץ המקומי .עקב העוני הגדול בו הייתי שרוי באותה תקופה ,חולצה
אחת בלבד לבשתי לבשרי .ביום שישי הייתי מכבס אותה ,תולה לייבוש
ושוב לובש אותה עד לשבת הבאה .מרוב השימוש ,בלתה החולצה וקרע
גדול נפער בגבה .וכך נאלצתי להקדים לבית המדרש בטרם יבואו שאר
התלמידים ,והתיישבתי במקומי כדי להסתיר את מקום הקרע .וכשהגיע
הדבר לאחת מנשות הכפר ,העניקה לי במתנה 'שתי חולצות' .נכדה של
אותה אשה ...הוא אותו בחור אשר בעבורו ביקשתי לסדר חברותא!

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

הלכות ברכת שהחיינו

בברכת שבת שלום ומבורך

״נר ה׳ נשמת אדם”
הדברי תורה מוקדשים לע”נ
של מו”ר הכשר והצדיק
איש האשכולות ,צורבא דרבנן

הרב אליהו חי חואטי דמרי

זצ”ל

שנלב"ע כ"ג טבת ,תשל"ד
יה”ר שזכות לימוד התורה
תהיה לע”נ הזכה והטהורה
"נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ"
שיתקיים בעז"ה ביום ראשון כב׳ טבת תש"פ
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דבר רבני הקהילות
הרה"ג יהודה

צומעי שליט"א

רב ק״ק ״קול רינה וישועה״
בשכונת רמות באר-שבע

ימי השובבי"ם
שובבי"ם הוא כינוי לשישה שבועות שבהם קוראים את ו' הפרשיות
הראשונות בספר 'שמות' :ש'מות ,ו'ארא ,ב'א ,ב'שלח ,י'תרו ,מ'שפטים.
ימים אלו ,יש בכוחם הגדול לכפר על עוון פגם הברית ,ע"י תשובה.
רמוז בפסוק "שובו בנים שובבים נאום ה' כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי
אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון" (ירמיהו ג ,יד),
"שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם הננו אתנו לך כי אתה ה' אלוקינו"
(ירמיהו ג ,כב ),המילה "שובב" ,בגימטריא = "קרי".
כותב האר"י הקדוש ,שעל עוון פגם הברית ,יש לצום פד' ( )84תעניות .ולכן
תקופה זו ,יכולה לכפר על עוון זה מבלי שנצטרך לצום מאות צומות על כל
מה שפגמנו .שכן ,תקופת השובבים נמשכת  42יום  42 +לילות =  84פד׳.
לימים אלו יש כוח לכפר על עוון זה ,כיון שהפרש ה הנקראת באותו
שבוע ,מעוררת בעולם כל שנה מחדש ,את מה שמסופר בה .ונזכר בהם
גלות מצרים בחומר ובלבנים שהיו לתיקון קרי של אדם הראשון ,כמבואר.
ימים אלו חלים בחודשי טבת  -שבט ,וכשם שתמוז  -אב ,הם חודשים
קשים ,כך גם טבת שבט .ולכן חזר יעקב אבינו ,שנאמר "ויוותר יעקב
לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר" .למה הוא חזר לאחוריו? אומר
רש"י הקדוש  -כדי לקחת את הפכים קטנים שהוא שכח .אך בעומק
העניין ,הפכים קטנים הללו ,רומזים לשני חודשים אלו טבת  -שבט,
שאותם רצה לקחת שרו של עשיו ,הלוא הוא השטן ,וזה רמוז בר"ת של
שמו .שכן ,ו' חודשי הקיץ/חורף ,מקבילים לששת הספירות :טבת/תמוז
כנגד ספירת נצח .שבט/אב  -כנגד ספירת הוד .ש'בט ,ה'וד .ט'בת,
נ'צח .ר"ת -השטן .וכן" -פכים קטנים"  -גימטריא שטן .ולמה נקרא
שמם "פכים קטנים"? משום שהם החודשים הפחותים והחשוכים של
השנה ,שבהם היום קטן (קצר) והלילה ארוך .אולי בגלל זה יעקב חזר
לקחת אותם דווקא בלילה .יעקב אבינו חזר ואף הצליח לקחת אותם
חזרה ,שנאמר "ויעקב איש תם יושב אוהלים"" .איש" בגימטריה – שבט
"תם יושב אוהלים" ר"ת -תיא  -בגימטריא טבת.
את תמוז  -אב ,יעקב לא הצליח לקחת מידיו של השטן ,ולכן בחודשים
אלו קרו לעם ישראל המון אסונות .את טבת שבט ,יעקב הצליח להחזיר
מידיו של השטן ,ובחודשים אלו ,יש לנו את האפשרות להחזיר את כל
השז"ל ,ולהחזירם אל מקור הקדושה .יעקב אבינו הצליח לגבור על
השטן בזכות כך שיעקב שמר על ברית קודש ,כפי שאמר "ראובן בכורי
אתה כוחי וראשית אוני" .אתה הטיפת זרע הראשונה שיצאה ממני.
ויעקב היה בגיל פד' .מספר הימים שצריך לצום על פגם הברית.
אך ישנה דרך נוספת לתקן את עוון 'פגם הברית' והיא -לימוד תורה
ובעיקר גמרא .שכן ,כפי שאמרנו ,מספר הימים שצריך לצום על עוון
זה ,הוא  ,84שזה כמניין -דף (דף גמרא ,ובפרט דף כל יום לכל הפחות
'דף יומי') .וע"י לימוד תורה אפשר לתקן כיון שהעוונות הקשורים ללב,
מתקנים ע"י קיום מצוות .אך עוונות הקשורים למוח ,מתקנים ע"י לימוד
תורה .והשז"ל כידוע ,יוצא מהרהור של מחשבה במוח ,לכן תיקונו הוא
ע"י פלפול בדף גמרא ועמל בתורה .ואכן ,שובבי"ם בגימטריא = ש"ס.
ע"פ זה מובן שדווקא משה ואהרון הוציאונו ממצרים ,שכן ,הם היו
משבט לוי ,ושבט לוי כידוע ,לא השתעבד במצרים ,כי הם לא הפסיקו
לעסוק בתורה .וע"י כך הם הצליחו להעלות ניצוצות ממצרים .אבל
שאר השבטים שהזניחו את התורה ,קיבלו במקום זה עבודות פרך ,כדי
להעלות ניצוצות .וע"י ההתחזקות בימים אלו דוקא בהגדלת כח התורה
וקבלת עול מלכות שמים ,נבטל מעלינו עול השיעבוד .יעזרנו ה'
להתחזק בקדושה וטהרה וע"י כך ללמוד את התורה הקדושה בטהרה
ובכך נתקן את הצריך תיקון ונשפיע עלינו ועל כל עם ישראל שפע
קדושה וטהרה וכל מילי דמיטב.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב יהודה צומעי

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה
האמונה ,הצלחה בלימוד התורה

'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף' ,מבאר ה'בן לאשרי'
בדרך רמז את הפסוק כך" :ויקם" כאשר יהודי קם בבוקר" ,מלך" מלשון
"ונמלך" בדעתו שקובע החלטה נחושה במחשבתו" ,חדש" שהקב"ה עשהו
כבריה חדשה שאף על פי שהלך לישון בלילה עייף וייגע והנה קם בכוחות
מחודשים ,על ידי שגומר בדעתו להשתמש בכוחות הללו לעבודת הבורא
יתברך ,הרי הוא מקבל עזרה וסיוע מהקב"ה להיות "על מצרים" למעלה
מעלה מכל המיצרים והמפריעים לו" ,אשר" מלשון "אישור" שמתבונן
ומוסיף כוח ואומץ כפי בינתו "לאשר ולאמת" בקרבו את גדולתו יתברך" ,לא
ידע" מבטיחתו התורה שכל מה שבתחילה לא ידע ולא היה יכול להבין "את"
רומז לתורה הקדושה הנבטאת בכ"ב אותיות התורה מ-א' ועד ת'" ,יוסף"
הקב"ה "יוסיף" לו חכמה על חכמתו שנאמר 'יהיב חכמתא לחכימין ומנדעא
לידעי בינה' ,ויזכה לפתיחת המוחין להבין ולהשכיל את הסוגיות החמורות
שבתורה ,ויפתחו לו שערי חכמה בינה ודעת בעמקי סודות תורתינו הקדושה.

האמונה ,ניצחון על שונאי ישראל

'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ,ויאמר אל עמו הנה
עם בני ישראל רב ועצום ממנו ,הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי
תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונילחם בנו ועלה מן הארץ',
מבאר ה'ברכה משולשת' "רב ועצום ממנו" תיבת "ממנו" גימטריה "קול",
הכוונה שבני ישראל הם מאמינים בני מאמינים שהכל מאתו יתברך ,ואת כל
מבוקשם מפנים אליו יתברך והוא ברחמיו הרבים נותן להם את כל המצטרך
להם בחסד וברחמים ובשפע רב ,כמו שכתב במדרש 'צעקו וה' שומע'
ירושה הנחיל יצחק לבנו יעקב את "הקול" שנאמר 'הקול קול יעקב' ,ויעקב
מתגאה בירושתו שנאמר 'ונצעק אל ה' אלקי אבותינו' ,נמצא שכל כוחם
וריבויים של ישראל הוא על ידי "הקול" .ותיבת "ק'ול" יכולה להיות נחלקת
לשתיים אות "ק'" כמו שכתב במדרש ריש אותיות דרבי עקיבא שאות "ק'"
רומזת "לק'דושה" ,ואותיות "לו" לרמוז שאך ורק לו יתברך צד הקדושה
היכולת לעשות כל אשר יחפוץ בשמים ובארץ .ועל כן אמר פרעה הרשע
'הבה נתחכמה לו' ,היינו שרצה להפריד את האות "ק'" מאותיות "לו" ,כלומר
להחליש ולהפריד את האמונה של בני ישראל מהקב"ה ,שחלילה יכחישו
בה' כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה ,ויכוונו לשם פניה עצמית שיסברו
שהכסף והזהב מעשי ידי אדם המה ,ועל פי זה יתבאר הפסוק כך" :ויקם
מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ,ויאמר אל עמו הנה עם בני
ישראל" הנה עם ישראל מאמינים בני מאמינים "רב ועצום" שכל מה שיש
להם ריבוי ברכה עצום ,הוא "ממנו" יתברך" ,ממנו" גימטריה "קול" על ידי כוח
"הקול" שבתפילה" ,הבה נתחכמה" להפריד את אותיות "לו" מתיבת "קול",
כי "פן" באם "ירבה" שהם יאמינו וישייכו את כל הצלחתם במה שנתרבה
אצלם הברכה וההצלחה בעושרם המופלג בכסף וזהב" ,והיה" שהכל נהיה
מ"הויתו" יתברך" ,כי תקראנה מלחמה" עם התיבות והאותיות גימטריה
"יחלק לכל איש משונאי ישראל מכות" ,שהרשעים והסיטרא אחרא
מתקשרים בכל כוחם להחטיא ח"ו את בני ישראל כדי לעורר קטרוג ולהציל
את עצמם ,אבל כשבני ישראל דבקים בה' ומאמינים בו יתברך "ונוסף גם
הוא" השם יתברך" ,על שונאינו" שמוסיף הקב"ה שנאה על שנאתו את
הסיטרא אחרא והטומאה" ,ונילחם בנו" ונלחם בהם הקב"ה ומושיע את
ישראל" ,ועלה מן הארץ" ובני ישראל מעלים מארץ מצרים את כל ניצוצות
הקדושה שהיו בשבי אצל הטומאה והסיטרא אחרא לקדושה.

פרעה ,רשע ובלייעל שוטה וחסר דעה

'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף' ,המפרשים דקדקו
על יתור לשון 'אשר לא ידע את יוסף' ,איך יתכן שלא ידע והכיר את יוסף
שהציל את מצרים בשנות הרעב ,וקיבץ אליהם את כל הממון שבעולם,
מבאר הצדיק מרעננה זיע"א על פי הידוע שאם המלך הוא איש פיקח וחכם
ומלומד בחכמה ובתבונה הוא דואג להרבות בטובת המדינה ,על ידי שמקרב
את בני ישראל להיותם יודעים בטיב משא ומתן וסוחרים ממולחים ,ומגדיל
את השווקים ומעשירים ומפתחים את המדינה ומוסיפים לה טובה .ובגלל
זה היה מינוי יוסף מלכתחילה כמפורש בתהלים 'וזקניו יחכם' ,וגם פרעה
הזכיר חכמים קודם לחרטומים 'ויקרא פרעה לחכמים ולמכשפים' .אך בקום
מלך טיפש אדם רשע ובלייעל הוא שונא את החכמה ,וממילא גם את כל
החכמים ובראשם את היהודים ומרחקם ודוחקם .אך תוצאת מעשיו הללו
שעל ידי זה נתדלדלים חיי המסחר ונעשים עניים בני המדינה ,והעם בראותו
את קריסת הכלכלה הלא יתקוממו נגד המלך וידיחוהו מכסאו ,מה עושה
המלך הרשע והבלייעל מטיל את כל האשמה על היהודים ומסית נגדם
שהמה עוכרי המדינה ,וזהו הביאור הפסוק "ויקם מלך חדש וגו' אשר לא
ידע את יוסף"" ,יוסף" מלשון להוסיף" פירוש שהמלך החדש היה שוטה חסר
דעה שלא ידע בענייני הנהגה ושלטון ולא ידע להוסיף בטובת המדינה ,לפיכך
אמר' ,הבה נתחכמה על היהודים' כנ"ל.

אורות הכשרות

ואם אין די בכל זה ,פוק חזי עוד עד היכן הגיעה מידה זו אצל משה .דכבר
הוכחנו כמה היו מצוות חביבות אצל משה עד כדי מסירות נפש ממש כמבואר
בפר' מלחמת מדין ,שהיתה מיתתו תלויה בקיום מצות נקמת בני ישראל,
שנאמר 'נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך' .ואע"פ
כן הוא זה שזירז את ישראל לקיים מצוה זו ,שנאמר (שם) 'וידבר משה אל
העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין',
עי"ש בכל דברינו .אך ראה זה פלא שהוא עצמו לא יצא למלחמה ,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 למדינים.
ואכן גדולי רבותינו עמודי ההוראה ,דבקו במידה מופלגת זו בכל נימי
נפשם .וכן העידו (שיטה מקובצת ב"ק) על רבינו יצחק אלפסי (הרי"ף) שסירב
לדון אודות מכירת מקוה ,מפני שנהנה ממנו .והנהגה זו למדנו מהצדיק
הקדוש ה'בבא סאלי' זיע"א ,שכן אחר פטירת כלתו אשת בנו המאור הגדול
'בבא מאיר' זיע"א ,באו לביתו קהל גדול וביניהם אנשים חשובים ביותר.
והנה בין הבאים היה אדם פשוט ,אשר עמד הבבא סאלי והוליכו לעבר
המטבח והחל להכין לו סעודה וישב על ידו במשך הסעודה .השתומם
האיש ואמר לרבינו ,הלא ציבור כל כך גדול בא לכבדך ובמה זכיתי שאתה
מפנה את עצמך לטפל רק בי .השיב לו הרב ,זכורני עוד בהיותי בחור
במרוקו ,שאתה פתחת לי את ביתך והתארחתי אצלך ודאגת לכל מחסורי,
וכל ימי השתוקקתי אימתי יבוא יום לידי כדי להשיב לך טובה' ...את נפשו
הוא חייב לו'.
מעשה נפלא סיפרו מקורביו של מרן ראש הישיבה הגר"מ שך זצוק"ל:
פעם ביקש מאחד ממקורביו למצוא אברך אשר ילמד חברותא עם בחור
מישיבת 'נחלת יעקב' השוכנת בעיר בני ברק ,תוך כדי שהוא מבטיחו
להעביר דרכו את שכר המלמד תמידין כסדרן .וכך מדי חודש בחודשו ,הגיע
'המתווך' לבית רבינו וקיבל מידיו את משכורתו של האברך .וכשהרהיב עוז
בנפשו ושאל את רבנו לפשר הענין ,סיפר לו רבנו :בתקופת מלחמת העולם,
הסתגרתי עם חברותא במשך שלוש שנים בבית כנסת אחד .משך כל אותן
שנים כמעט ולא יצאנו מבית המדרש ,למעט יום שישי בו יצאנו לבית
המרחץ המקומי .עקב העוני הגדול בו הייתי שרוי באותה תקופה ,חולצה
אחת בלבד לבשתי לבשרי .ביום שישי הייתי מכבס אותה ,תולה לייבוש
ושוב לובש אותה עד לשבת הבאה .מרוב השימוש ,בלתה החולצה וקרע
גדול נפער בגבה .וכך נאלצתי להקדים לבית המדרש בטרם יבואו שאר
התלמידים ,והתיישבתי במקומי כדי להסתיר את מקום הקרע .וכשהגיע
הדבר לאחת מנשות הכפר ,העניקה לי במתנה 'שתי חולצות' .נכדה של
אותה אשה ...הוא אותו בחור אשר בעבורו ביקשתי לסדר חברותא!

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

הלכות ברכת שהחיינו

בברכת שבת שלום ומבורך

״נר ה׳ נשמת אדם”
הדברי תורה מוקדשים לע”נ
של מו”ר הכשר והצדיק
איש האשכולות ,צורבא דרבנן

הרב אליהו חי חואטי דמרי
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שנלב"ע כ"ג טבת ,תשל"ד
יה”ר שזכות לימוד התורה
תהיה לע”נ הזכה והטהורה
"נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ"
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דבר רבני הקהילות
הרה"ג יהודה

צומעי שליט"א

רב ק״ק ״קול רינה וישועה״
בשכונת רמות באר-שבע

ימי השובבי"ם
שובבי"ם הוא כינוי לשישה שבועות שבהם קוראים את ו' הפרשיות
הראשונות בספר 'שמות' :ש'מות ,ו'ארא ,ב'א ,ב'שלח ,י'תרו ,מ'שפטים.
ימים אלו ,יש בכוחם הגדול לכפר על עוון פגם הברית ,ע"י תשובה.
רמוז בפסוק "שובו בנים שובבים נאום ה' כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי
אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון" (ירמיהו ג ,יד),
"שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם הננו אתנו לך כי אתה ה' אלוקינו"
(ירמיהו ג ,כב ),המילה "שובב" ,בגימטריא = "קרי".
כותב האר"י הקדוש ,שעל עוון פגם הברית ,יש לצום פד' ( )84תעניות .ולכן
תקופה זו ,יכולה לכפר על עוון זה מבלי שנצטרך לצום מאות צומות על כל
מה שפגמנו .שכן ,תקופת השובבים נמשכת  42יום  42 +לילות =  84פד׳.
לימים אלו יש כוח לכפר על עוון זה ,כיון שהפרש ה הנקראת באותו
שבוע ,מעוררת בעולם כל שנה מחדש ,את מה שמסופר בה .ונזכר בהם
גלות מצרים בחומר ובלבנים שהיו לתיקון קרי של אדם הראשון ,כמבואר.
ימים אלו חלים בחודשי טבת  -שבט ,וכשם שתמוז  -אב ,הם חודשים
קשים ,כך גם טבת שבט .ולכן חזר יעקב אבינו ,שנאמר "ויוותר יעקב
לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר" .למה הוא חזר לאחוריו? אומר
רש"י הקדוש  -כדי לקחת את הפכים קטנים שהוא שכח .אך בעומק
העניין ,הפכים קטנים הללו ,רומזים לשני חודשים אלו טבת  -שבט,
שאותם רצה לקחת שרו של עשיו ,הלוא הוא השטן ,וזה רמוז בר"ת של
שמו .שכן ,ו' חודשי הקיץ/חורף ,מקבילים לששת הספירות :טבת/תמוז
כנגד ספירת נצח .שבט/אב  -כנגד ספירת הוד .ש'בט ,ה'וד .ט'בת,
נ'צח .ר"ת -השטן .וכן" -פכים קטנים"  -גימטריא שטן .ולמה נקרא
שמם "פכים קטנים"? משום שהם החודשים הפחותים והחשוכים של
השנה ,שבהם היום קטן (קצר) והלילה ארוך .אולי בגלל זה יעקב חזר
לקחת אותם דווקא בלילה .יעקב אבינו חזר ואף הצליח לקחת אותם
חזרה ,שנאמר "ויעקב איש תם יושב אוהלים"" .איש" בגימטריה – שבט
"תם יושב אוהלים" ר"ת -תיא  -בגימטריא טבת.
את תמוז  -אב ,יעקב לא הצליח לקחת מידיו של השטן ,ולכן בחודשים
אלו קרו לעם ישראל המון אסונות .את טבת שבט ,יעקב הצליח להחזיר
מידיו של השטן ,ובחודשים אלו ,יש לנו את האפשרות להחזיר את כל
השז"ל ,ולהחזירם אל מקור הקדושה .יעקב אבינו הצליח לגבור על
השטן בזכות כך שיעקב שמר על ברית קודש ,כפי שאמר "ראובן בכורי
אתה כוחי וראשית אוני" .אתה הטיפת זרע הראשונה שיצאה ממני.
ויעקב היה בגיל פד' .מספר הימים שצריך לצום על פגם הברית.
אך ישנה דרך נוספת לתקן את עוון 'פגם הברית' והיא -לימוד תורה
ובעיקר גמרא .שכן ,כפי שאמרנו ,מספר הימים שצריך לצום על עוון
זה ,הוא  ,84שזה כמניין -דף (דף גמרא ,ובפרט דף כל יום לכל הפחות
'דף יומי') .וע"י לימוד תורה אפשר לתקן כיון שהעוונות הקשורים ללב,
מתקנים ע"י קיום מצוות .אך עוונות הקשורים למוח ,מתקנים ע"י לימוד
תורה .והשז"ל כידוע ,יוצא מהרהור של מחשבה במוח ,לכן תיקונו הוא
ע"י פלפול בדף גמרא ועמל בתורה .ואכן ,שובבי"ם בגימטריא = ש"ס.
ע"פ זה מובן שדווקא משה ואהרון הוציאונו ממצרים ,שכן ,הם היו
משבט לוי ,ושבט לוי כידוע ,לא השתעבד במצרים ,כי הם לא הפסיקו
לעסוק בתורה .וע"י כך הם הצליחו להעלות ניצוצות ממצרים .אבל
שאר השבטים שהזניחו את התורה ,קיבלו במקום זה עבודות פרך ,כדי
להעלות ניצוצות .וע"י ההתחזקות בימים אלו דוקא בהגדלת כח התורה
וקבלת עול מלכות שמים ,נבטל מעלינו עול השיעבוד .יעזרנו ה'
להתחזק בקדושה וטהרה וע"י כך ללמוד את התורה הקדושה בטהרה
ובכך נתקן את הצריך תיקון ונשפיע עלינו ועל כל עם ישראל שפע
קדושה וטהרה וכל מילי דמיטב.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב יהודה צומעי

בס"ד

בס"ד

רבי זושא
והציפור

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

מוסדות ״מרכז תורה וחסד עם–רם״
בראשות

הרה"ג אברהם מאמאן

אורות השבת

שליט"א

במלאת שנתיים להסתלקותו לגנזי מרומים של
אדוננו מורנו ורבנו ,מאורם וליבם של ישראל
הנר המערבי ,סבא דמשפטים שריד לדור דעה
זקן הרבנים ,בנם של קדושים ,ראב"ד מקודש
עטרת ראשינו ותפארתנו מרן הגה"צ

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

רבנו

יהושע

עורך

זצוקללה"ה

ראב"ד מרקש לפנים וחבי"ד הגדול ומחה"ס "עמק יהושע" ז"ח ועוד

תתקיים לכבודו

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

יהודה דרעי

שליט"א
הגאון הגדול רבי
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבע

האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא
דוד חנניה פינטו

לוח זמנים שבועי

שליט"א
האדמו"ר רבי
ראש מוסדות ״אורות חיים ומשה״ ישראל  -צרפת

יאיר בן מנחם

יום א'

עלות השחר
5:33
זמן טלית ותפילין
5:39
זריחה  -הנץ החמה 6:43
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:42
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:13
סו״ז ברכות ק״ש
10:06
חצות יום ולילה
11:51
מנחה גדולה
12:22
פלג המנחה
16:13
שקיעה
17:06
צאת הכוכבים
17:19

שלמה אמסלם

שליט"א
הרה"ג רבי
רבה של שכונת נווה זאב באר שבע

יוסף אביטל

שליט"א
הרה"ג רבי
מו״צ בק״ק אופקים ור״מ בישיבת ״תורה אור״

אברהם מאמאן

שליט"א
הרה"ג רבי
בנו וממשיך דרכו של הרב המנוח
וראש ישיבת ״תורה אור״ ורב שכונת דרום ב"ש

רבני ישיבת "תורה אור"

רבני השכונות

עזרת נשים פתוחה

ברוכים הבאים

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

5:33
5:38
6:43
8:42
9:14
10:06
11:51
12:22
16:14
17:07
17:20

5:32
5:38
6:42
8:42
9:14
10:06
11:52
12:23
16:15
17:08
17:21

5:32
5:37
6:42
8:42
9:13
10:06
11:52
12:23
16:16
17:09
17:22

5:31
5:37
6:42
8:42
9:13
10:06
11:52
12:23
16:17
17:10
17:23

5:31
5:36
6:41
8:42
9:13
10:06
11:53
12:24
16:18
17:11
17:23

5:30
5:36
6:41
8:41
9:13
10:06
11:53
12:24
16:18
17:11
17:24

לוח הזמנים כב׳ טבת כג׳ טבת כד׳ טבת כה׳ טבת כו׳ טבת כז׳ טבת כח׳ טבת
מדויק לבאר-שבע ()25.01.20( )24.01.20( )23.01.20( )22.01.20( )21.01.20( )20.01.20( )19.01.20

שליט"א
הרה"ג רבי
דיין בביה"ד הרבני בת"א ונכד הרב המנוח

מר יהושע דמרי הי"ו
ממונה המועצה הדתית

רכוש גדול בגאולה השלימה

הכרת הטוב

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

רבה של שכונה ה׳ באר שבע

מר עופר כרדי הי"ו
סגן ראש העיר

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

שליט"א

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

הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל
בר עליה ז״ל
והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת .נ .צ .ב .ה.

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

לקראת סוף גלות מצרים הוכפלו הצרות והכביד
פרעה את השעבוד ומזה נעשו בני ישראל בעלי
מומים ,כמ”ש במדרש המצרים היו מכים את ישראל
מכה רבה ומקפחים את שוקם ,מבאר ה’בן לאשרי’
שזאת מכיוון שעדיין לא נשלמו ארבע מאות שנה
של גזירת בין הבתרים ,ועל כן יצאו כדין עבד שיוצא
לחירות בראשי אברים ,כדאיתא במסכת בבא קמא
עבד כנעני יוצא לחירות בראשי אברים ואין לו
תשלומין ,אבל עבד עברי יש לו תשלומין והאדון
חייב לשלם כחובל בבן חורין .ולכן ‘בני ישראל’ שהם
כ’עבד עברי’ יצאו עם תשלומין של ‘רכוש גדול’ ,אך
ה’ערב רב’ שהם כ’עבד כנעני’ רק יצאו ‘לחירות’ ,וכן
בגאולה השלימה נצא מהגלות בתשלומין של כפל
כפליים ברכוש גדול בגשמיות ורוחניות.

ביום רביעי כה' טבת תש"פ ( )22.1.20בשעה 17:30
בבית הכנסת
"רינת ירושלים – היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א"
רחוב הגלבוע שכונה ה' ,באר שבע

מנהל מערכת

שמות

הרב עוזיאל אדרי

851

פרשת השבוע:
הפטרה
הפטרה

לספרדים:
לאשכנזים:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

שמות
דברי ירמיהו
הבאים ישרש

16:44
17:36
18:09

וְ עַ ָתה לְ כָ ה וְ ֶא ְשלָ ֲחָך ֶאל פַ ְרעֹה וְ הֹוצֵ א ֶאת עַ ִמי בְ נֵ י יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִמצְ ָריִם...
ֹאמר יִ ְתרֹו לְ מ ֶֹשה לֵ ְך לְ ָשלֹום.
וַ יֵ לֶ ְך מ ֶֹשה וַ יָ ָשב ֶאל יֶ ֶתר ח ְֹתנֹו ...וַ י ֶ
(שמות ג ,י – ד ,יח)

וישב אל יתר חותנו :ליטול רשות שהרי נשבע לו שלא יזוז ממדין כי אם ברשותו.
(רש"י בשם מכילתא)

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 .וביותר יפלא ,הרי משה לא עזב את חיי השלוה בארמון המלוכה אלא מפני שלא
יכל לראות בצרת אחיו ,כמאמר הכתוב (שמות ב ,יא) 'ויצא אל אחיו וירא בסבלותם' .ובדרכו אף
הרג איש מצרי אשר היכה את אחיו העברי ,וכך נאלץ לברוח למדין .והן זה עתה הוא מתבשר מפי
הגבורה שהגיע זמן גאולתן של ישראל ממצרים ,והוא משתהה בגינוני נימוסין ...אתמהה!
ברם לכשנתבונן בדברי המכילתא שם( ,שהם לפי הנראה המקור לדברי רש"י) נמצא פתח
לתעלומה זו ,וכה הם דבריו' :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'.
ושוב מצינו מידה זו נר לרגליו של משה רבינו ,בשלושת המכות הראשונות .כך היה במכת 'דם'
אשר נמסרה לידי אהרון ולא בידי משה ,ככתוב (שמות ז ,יט) 'ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרון
קח מטך וגו'' .והטעם לכך מפורש במדרש (שמות רבה כ ,א)' :ויאמר לו הקב"ה למשה היכן המצרים
שותים ,אמר לו מנילוס ,אמר לו הפוך אותו לדם .אמר לו איני יכול להופכו ,יש אדם שותה מן
הבור ומשליך אבן לתוכה' .ומטעם זה גם מכת 'צפרדע' נמסרה לידי אהרון ,ככתוב (שמות ח ,א)
'ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרון נטה את ידך וגו'' .וכיוצא בזה מצינו לגבי מכת 'כינים' אשר גם
עליה מעיד הכתוב שנמסרה לידי אהרון ,ככתוב (שמות ח ,יב) 'ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרון
נטה את מטך והך את עפר הארץ וגו'' ,ופירש רש"י :לא היה העפר כדי ללקות על ידי משה ,לפי
שהגן עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרון' .הרי לפנינו מפורש ששלושת
המכות הראשונות לא בוצעו בידי משה ,מפני הכרת הטוב שהיה לו ליאור ולעפר.
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 שהת חייבתי 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.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

מאמאן
הילולא

פרשת השבוע

גליון מס'

