בס"ד

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

עורך

דבר העורך
למצוא את האש

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

לוח זמנים שבועי
יום ו' שבת קודש
יום ה'
יום ב'
יום ד'
יום ג'
יום א'
ג'
ב'
ר"ח
כז'
ער"ח
כח'
כו'
שבט
שבט
שבט
טבת
שבט
טבת
טבת
()16.1.21( )15.1.21( )14.1.21( )13.1.21( )12.1.21( )11.1.21( )10.1.21

עלות השחר
5:35
זמן טלית ותפילין
5:41
זריחה  -הנץ החמה 6:44
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:42
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:13
סו״ז ברכות ק״ש
10:04
חצות יום ולילה
11:48
מנחה גדולה
12:19
פלג המנחה
16:07
שקיעה
16:59
צאת הכוכבים
17:12

5:35
5:41
6:45
8:42
9:13
10:05
11:49
12:19
16:08
17:00
17:12

5:35
5:41
6:45
8:42
9:13
10:05
11:49
12:20
16:08
17:01
17:13

5:35
5:41
6:45
8:42
9:13
10:05
11:50
12:20
16:09
17:01
17:14

5:34
5:40
6:44
8:42
9:13
10:05
11:50
12:20
16:09
17:02
17:15

5:34
5:40
6:44
8:42
9:13
10:06
11:51
12:21
16:10
17:03
17:16

"שבת מברכין"

המולד אור ליום חמישי שעה  17:35ו 3-חלקים.
ראש חודש שבט ביום חמישי הבעל"ט.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
שמות
פרשת השבוע:
הפטרה לספרדים :דברי ירמיהו
הפטרה לאשכנזים :הבאים ישרש
כניסת השבת:
16:37
יציאת השבת:
17:29
רבנו תם:
18:01

5:34
5:40
6:44
8:42
9:13
10:06
11:51
12:21
16:11
17:04
17:17

השפעתו של מנהיג

וַ יֵ ּלֶ ְך ִאיׁש ִמבֵ ּית לֵ וִ י וַ יִ ַּקּח ֶאת בַ ּת לֵ וִ י

(שמות ב ,א)

ויקח את בת לוי :פרוש היה ממנה מפני גזרת פרעה וחזר ולקחה,
וזהו וילך – שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזירתך קשה משל פרעה,
אם פרעה גזר על הזכרים ואתה גם כן על הנקבות( .רש"י)

וכה הם דברי המדרש (שמות רבה א ,יז) אודות פרישה זו‘ :באותה שעה כיון שגזר פרעה
ואמר כל הבן הילוד וגו’ ,אמר עמרם (שהיה ראש הסנהדרין) ולריק בני ישראל מולידים.
מיד הוציא את יוכבד ופירש עצמו מתשמיש המיטה וגרש את אשתו כשהיא מעוברת מג’
חודשים ,עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן .אמרה לו בתו ,גזרתך קשה משל פרעה,
שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה על הזכרים ונקבות וכו’ .עמד הוא והחזיר את
אשתו ,עמדו כל ישראל והחזירו את נשותיהם’ ,עכ”ל .ויש להתבונן נוראות ,הלא עמרם
לא ציוה להם לעשות כן ,ולא עוד אלא שמעשהו זה היה בודאי תמוה מאוד בעיניהם כפי
שתמהה עליו בתו – ‘גזרתך קשה משל פרעה’ ,ועם כל זאת ראה זה פלא ,מיד עמדו ‘כל
ישראל’ בלי יוצא מן הכלל וגרשו את נשותיהן! בלא שהרהרו אחריו .ושוב כשעמד עמרם
והחזיר את אשתו ,לא שאלו ‘מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר’ ,אלא עמדו ‘כולם’
והחזירו את נשותיהם .ואנו אין לנו אלא להשתומם מכאן ,עד היכן מגיע כוחו של מנהיג.
ועוד צא ולמד ,עד היכן מגיע כוח השפעת המנהיג על צאן מרעיתו ,כשהוא משמש להם
דוגמא אישית .דהנה על הכתוב‘ :ויקהל משה את כל עדת בני ישראל’( ...שמות לה ,א),
מבואר שם ברש”י‘ :כשירד מן ההר ,והוא לשון הפעיל ,שאינו אוסף אנשים בידים אלא הם
נאספים על פי דיבורו’ .הרי לפנינו מנהיגות במלוא עוצמתה ,אשר יכולה לכנס את ‘כל’
עדת בני ישראל בלי יוצא מן הכלל ,וכל זאת בלא שום מאמץ או שכנוע – ‘שאינו אוסף
אנשים בידים’ ,אלא על פי ‘הדיבור’ בלבד! ברם ,לאחר שהוכיח משה רבינו את מסירות
נפשו למען הכלל עד כדי ‘ואם אין מחני נא מספרך’ ,שוב לא יפלא היאך היה בכוח דיבורו
לכנס את כל עדת בני ישראל.
ואכן עיקר השפעתו של משה רבינו ע”ה על צאן מרעיתו ,היתה בדוגמא האישית.
והוכחה מאלפת לכך ,יש לנו ללמוד מדברי הגמ’ ברכות (לג ,ב) .דהנה על הפסוק ‘ועתה
ישראל מה ה’ אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה’ אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה
אותו ולעבוד את ה’ אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך’ (דברים יד ,יב) ,ומקשה שם הגמ’:
‘אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא ,והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בר יוחאי אין
לו להקב”ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים ,שנאמר יראת ה’ היא אוצרו (ישעיה
לג ,ו) .ותירצה הגמ’ :אין (כן) אצל משה מילתא זוטרתא היא’ .וכבר עמדו הרבה מפרשים
על תירוץ תמוה זה ,מה לי שאצל משה כל המעלות הנשגבות הללו הם דבר של מה בכך,
וכי כל ישראל הגיעו לדרגתו של משה! וביותר יפלא ,הלא משה עצמו הוא אשר דיבר
את הדברים האלה לפני העם – ‘ועתה ישראל’ ,ואם כן היאך אפשר לומר שדיבר משה
לפי דרגתו .והקרוב אלי בזה הוא ,שכוונת הש”ס לרמוז שהעומדים אצל משה ומסתופפים
בצלו ,יוכלו להגיע למדרגות הנשגבות ביותר ,מכוח הדוגמא האישית של מנהיגם .וזהו
שאמר ‘אין ,אצל משה מילתא זוטרתא היא’ ,כלומר לגבי העומדים לפני משה ומסתופפים
בצילו ,מילתא זוטרתא היא .והדברים מופלאים ,שכן הכתוב מדבר במדרגה של אהבת ה’
עד כדי מסירות נפש ממש ,כמ”ש ‘בכל נפשך – אפילו נוטל את נפשך’.
ועל פי זה ,אמרתי ליישב הערה נכונה במגילה .דהנה כשביקשה אסתר ממרדכי‘ :לך
כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים
לילה ויום’ ,טרחה להדגיש ‘גם אני ונערותי אצום כן’ .והלב משתומם ,מדוע הוצרכה
גם אסתר לצום שלושת ימים לילה ויום! והלא נכון לה מפגש גורלי עם המלך אחשורוש
– שיש בו הצלת נפשות של ממש לכל כלל ישראל ,והיאך לא חששה שמא תענית כה
קשה תפגע בשליחותה הגורלית ,כפי שאכן היה אילולא עשה עמה הקב”ה נס גלוי ושלח

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

למה נגלה ה’ למשה דווקא בשיח קוצני ‘הסנה’ ,מבאר ‘בעל
התניא’ מנהיג ישראל אמיתי חייב למצוא את ‘לבת האש’
לא רק באדם שהוא פורח ומלבלב כעץ מאכל שמקיים תורה
ומצוות ,אלא אפילו בתוך אדם ריק וקוצני כ’סנה’ ולגלות
ולעורר את הטוב הטמון בו .כתב המדרש שהמבחן מנהיגותו
של משה היה עם גדי שברח מהעדר לשתות מים ,ומשה ריחם
עליו והחזירו על כתפו לעדר ,מבאר הרבי שה’גדי’ אינו בורח
מן ה’עדר’ בגלל רשעותו וזדון ליבו ,אלא מתוך שנשמתו
צמאה לאלוקות ,אך אין הוא יודע לרוות את צימאונו במי
התורה ,ולכן הוא פונה לרעות בשדות זרים .רועה ומנהיג
אמיתי מכיר ויודע את הסיבה האמיתית לבריחת ה’גדי’ ,ולכן
הוא רודף אחריו ומחזירו למוטב.

מדויק לבאר-שבע
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מנהל מערכת

שמות
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
יוכבד ומרים החיו ילדים בתפילה

'ותחיין את הילדים' ,כתב המדרש וכי מאחר שלא עשו כאשר דבר
אליהן מלך מצרים אין אנו יודעין שהחיו וקיימו את הילדים ,למה
הוצרך הכתוב לומר 'ותחיין את הילדים' ,אלא מלמד שהן לא קיימו
את דבריו ועוד הוסיפו לעשות עם היולדת והנולד טובות יש מהם
שהיו עניות והולכות המילדות ומגבות מים ומזון מבתיהם של עשירות
ובאות ונותנות לעניות והן מחיות את בניהן הוא שכתוב 'ותחיין את
הילדים' ,דבר אחר יש וולדות שהיו צריכים לצאת חגרים או סומים
או בעלי מומין ,והיו המיילדות עומדות בתפילה ואומרות לפני הקב"ה
אתה יודע שלא קיימנו את דבריו של פרעה ,ואת דבריך אנו מבקשות
לקיים ,ריבונו של העולם שיצא הולד לשלום ,כדי שלא ימצאו ישראל
להשיח עלינו הוולדות יצאו בעלי מומים כיוון שהיו מבקשים להורגם,
מיד היה הקב"ה שומע קולן ויוצאין שלמים אמר רבי לוי הרי אמרת
את הקל אמור את החמור שיש מהן שהיו ראויין למות בשעת לידתן
או שאמן הייתה צריכה למות ומסתכנת בם ,והיו המיילדות עומדות
בתפילה ואומרות לפני הקב"ה ,ריבונו של עולם תן ליולדת ולנולד את
נפשותיהם ,שלא יאמרו ישראל שאנחנו הרגנו אותן והקב"ה שומע
תפילתן ,לפיכך 'ותחיין את הילדים' ותחיין את האמהות של הילדים
ותחיין את הילדים ממש.

יוכבד ומרים פעלו ישועות בתפילתן

'ותחיין את הילדים' ,מבאר ה'בן לאשרי' על פי מדרש זה את
הפסוק כך" :ותייראן המיילדות את האלקים ולא עשו כאשר
דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים" היינו שיוכבד
ומרים המיילדות הצדקניות כאשר אפילו נולד איזה וולד מת
מבטן אמו בדרך הטבע ,הן היו עומדות בתפילה ומבקשים עליו
רחמים ועשו מופתים להחיות ילדים המתים והחיוהו ממש,
"וייטב אלקים למיילדות" ומה ההטבה שעשה להן" ,ויירב
העם" מלשון "רבי  -אדמו"ר" שעם ישראל קבלו את יוכבד
ומרים לרביים פועלי ישועות ומופתים" ,ויעש להם בתים" שהיו
להן חסידים שטיבלעך – בתי מדרש לעובדי ה'.

משה הוחבא במנהרה מתחת לארץ
'ולא יכלה עוד הצפינו' ,כתב בעל הטורים תיבות "ולא יכלה"
מופיעות במסורה ב' פעמים בתורה ,אחד כאן "ולא יכלה
עוד הצפינו" ,ואידך 'ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו
ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו
אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו ,כי היה
רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם
מפני מקניהם' ,מלמד שעשתה לו אימו יוכבד למשה מנהרה
מתחת לארץ ובאו המצרים וחפרו אחריו אפילו תחת הקרקע
מפני שידעו שמשם יצא הגואל ,מבאר ה'ברכה משולשת'
זהו ביאור הרמז בתיבות "ולא יכלה" שמופיעות במסורה ב'
פעמים בתורה ,לא יכלה "ארץ" ולא יכלה עוד "הצפינו" ,דהיינו
שהצפינה והחביאה אותו מתחת לארץ .ונראה לומר תוספת
ביאור בדברי הבעל הטורים דהנה כתב רש"י 'ותרא אותו כי טוב
הוא' כשנולד משה נתמלא הבית כולו אורה .כדאיתא במסכת
סוטה (יב א)' ,ותרא אותו כי טוב הוא' תניא רבי מאיר אומר טוב
שמו חכמים אומרים בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו
אור כתיב הכא 'ותרא אותו כי טוב הוא' וכתיב התם 'וירא אלקים
את האור כי טוב' (בראשית א ,ד) .והיינו שמחמת גודל הקדושה
הנוראה שהיתה בו נתמלא כל הבית אורה ,וזהו שנאמר 'ולא
יכלה עוד הצפינו' ואין מפורש כאן הטעם למה לא יכלה יותר
להצפינו ,ואת זה בא ומגלה בעל הטורים במסורה שהטעם
נמצא במקום אחר ,כי כמו שהיה רכושם רב ולא יכלה הארץ
להחזיקם ,וכמו כן כאן שבכל מקום שהיה משה רבינו נמצא
טמון ,האירה הארץ מכבודו ובקעה כל דבר גשמי ,עד כדי כך
שאפילו בעד המחילה שמתחת לארץ הבקיע אורו לחוץ ,וכל
כמה שהיה מתגדל הוא האיר יותר ,עד שאורו הגדול כבר בקע
כל דבר שלא נמצא שום דבר גשמי שיחשיך עליו ויסתירהו.

טובת הכלל מכריעה

'ותחיין את הילדים' ,אחד מתלמידיו של מרן ה'חפץ חיים'
זיע"א בא להתייעץ עמו על הצעת רבנות שהוצעה לו ,בעוד
הוא חושש לקבל עליו את התפקיד ,שמא ייכשל בפסיקת
הלכה ,אמר לו ה'חפץ חיים' "עליך לקבל את התפקיד ,כי אם
לא תעשה כן ,מי יודע איזה רב יתמנה שם" ,שאל התלמיד
"וכי בגלל זה אני נדרש להקריב את עצמי" ,נענה ה'חפץ חיים'
"בהחלט כן ,וראיה לכך מהמיילדות העבריות ,כאשר פרעה
ציווה עליהן להמית את הבנים הנולדים ,היו יכולות לפרוש
מתפקידן ולהציל את עצמן ,אך הן חששו שמא המיילדות
שיבואו במקומן לא יעמדו בניסיון וייכנעו לגזרת פרעה ,ולכן
סיכנו את עצמן ונשארו בתפקידן".

אורות הכשרות
לה שלושה מלאכים שנסכו חן על פניה החיוורות והוצרכו להובילה עקב
תשישותה ,כמבואר במדרש .ברם על פי האמור באורך מאמר זה ,שוב לא
יפלא על אסתר לחסידות זו מהי עושה .שכן ידעה אסתר ,שאין כל ערך לציווי
כה קשה על ישראל ‘צומו עלי שלושת ימים לילה ויום’ ,בלא שהיא עצמה
תשמש דוגמא אישית להוראתה – ‘גם אני ונערותי אצום כן’!
פעם זימן מרן ראש הישיבה הגר”מ שך זצוק”ל כמה מתלמידיו הקרובים,
וביקש מהם לפעול במאבק ציבורי שרבינו ראה בו צו השעה .אך משהבין
שהתלמידים מתקשים לקבל עליהם את המשימה הכבדה ,אמר להם‘ :הרי
ידעתם כמה פעמים מסרתי את הנפש בשבילכם ,והנני מוכן ומזומן בכל
עת למסור את נפשי למענכם יותר מהידיד הטוב ביותר שלכם ...ולכן הנני
מרשה לעצמי לבקשכם פעם אחת לבצע שליחות אשר לפי ראות עיניכם
נדרשת בה מידה של מסירות נפש’!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

תושבי באר-שבע היקרים הרינו מודיעים כי:

פג תוקפם של תעודות הכשרות
ובימים אלו חודשו תעודות הכשרות
ולכן יש לדרוש
תעודת כשרות מקורית בתוקף
עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה.

כמו כן הרינו מודיעים כי אין לסמוך
על שילוט "כשר" אלא יש לדרוש
"תעודת כשרות" מקורית בתוקף

להסיר מכשול
לאור תלונות מתושבי העיר על הטעיה בכשרות
הרינו מבהירים בזאת :כל עסק אשר יש לו כשרות רגילה בלבד
ומפרסם שיש לו מוצרים בד"ץ כגון :בשר ,ירק גוש קטיף וכו'

אין אנו אחראים לכשרות המהדרין במקום
תעודת ההכשר הינה על כשרות רגילה בלבד.
(יש בזה הונאה בכשרות)
בכשרות מהדרין יש לבדוק את
תעודת הכשרות למהדרין.

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני הקהילות

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

רבה של הקריה החרדית "קרית האבות"
וראש ישיבת "בית יוסף" באר-שבע

הלכות ברכת שהחיינו

 -המשך

הרה"ג יוסף חיים בצרי שליט"א

האדם לעמל יולד

"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" אמרו חז"ל :כי כל מה
שהיה בגלות מצרים ובחינות השעבודים והצער שעם ישראל עבר,
הם עדיין ממשיכים ועוברים על בני ישראל גם בימים אלו ,שהם
סוף הגלות "עיקבתא דמשיחא" ,דור העקב האחרון לפני הגאולה,
שאין גלות אחריה .והנה ידוע כמו שהרחיב רבנו הרמב"ם (בפ"א
מהלכות עבודה-זרה) ,ששבט לוי לא עבדו במצרים ,העבודה
שהעבידו אותנו המצרים הייתה באופן של הפה הרע שזה אותיות
פרעה ,אך תחילה זה היה בפה רך שזה אותיות פרך ,וכמו שכתוב
"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" וביארו חז"ל שהכוונה לעבודת
הפרך היא בפה רך ,שבהתחלה דרכם להכניס את ישראל בעבודתם
הייתה בפה רך ,שאמרו לנו" ,איך תהיו בדלים מכל עם אשר אתם
בקרבו ,וכי נכון הוא לאכול לחם סיד ,תעשו עמנו עבודה ככל חובות
העם לארצו ולמדינתו ,ותקבלו את הזכויות שמקבלים כולם ,ולא
נכון הוא להסתגר בעריכם ובשכונתכם ולא תהיו כמונו לשאת בעול
כל האזרחים" ,והתפתו להם עם ישראל והסכימו לעשות מעט,
וכיוון שהסכימו לעשות מעט ,הוסיפו גם עוד מעט ועוד מעט ,וכך
גבר הפה הרך שלב אחר שלב עד שנעשה פה רע .ואז כיון שנכנסו
בעבודה וחתמו על קביעות ,לא ניתן להם לעזוב את העבודה אשר
קבלו בהתחלה מרצון ,ופתאום נעשה הכל בכפיה ובכח .וכן הדברים
קורים בדיוק בימינו אנו ,מי אשר יעמוד היום הזה ,בשעות אלו ,ולא
יקשיב לדברי הפרעונים בתקשורת ,איך בתחילה הכל נעשה בפה
רך וטענות ומענות על עם עבדי השם" ,מדוע תהיו שונים מכל העם
ומכל אזרח ,קחו איתנו במשאינו והיינו לעם אחד" ,אך כל מי שנכנס
וחתם ,זה נהיה לקבע ,וגם בתחנון ובתפילה לא יעזור עוד לצאת מהם.
ורק שבט לוי אשר חננו השם דעת של קדושה לא להגרר אחרי הפה
רך של המצרים ,נשארו ונשארים על עומדם מבלי להתחלק בעבודת
המלכות ,ולא היו צריכים לעבוד יחד עם כל ישראל בפרך .ומשבט
לוי אנו למדים יסוד גדול ,שאפילו שנגזר באופן כללי על כל ישראל
"ועבדום וענו אותם" וכולם היו צריכים לעבוד בפרך ,וגם שבט לוי
היו בתוך הגזירה ,כי כך הייתה גזירת השם יתברך על כל העם כולו
ללא יוצא מן הכלל ,משבט לוי למדנו כי אפשר שהעבודה שנגזר
עליך יהיה באופן שונה מחומר ולבנים וכל-עבודה קשה בשדה ,שלא
חייב לעבוד באופן הגשמי של עבדות העולם הזה כמו כולם ,אלא
תהיה עבודתך בעבודת השם ,בעמל וביגיעה ,ובכך גם בך מתקיים
"ועבדום ועינו אותם" ,ובכך גם אתה מקיים בעצמך את גזירת השם.
וכמו שמובא בזוהר הקדוש "בחומר" דא קל וחומר" ,ובלבנים" דא
בנין אב "ובכל עבודה בשדה" דא גזרה שווה ,כלומר ,שבעסק לימוד
התורה ,כשאתה עוסק בדרשות שהדרשה נדרשת ,בקל וחומר בבניין
אב ,בגזירה שווה ,ובכל המידות שהתורה הקדושה נדרשת בהם ,בכך
מתקיים בך גזירת שעבוד מצרים מבלי שתעבוד עבודה גשמית בשדה.
וביאור הדברים הוא" ,כי האדם לעמל יולד" ,כל אדם בא לזה העולם
בשביל לעמול ,לעבוד כמו כולם ,אך אם הוא זכה אז יהיה עמלו
בתורה ,בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת ,וזה יהיה העמל
שלו! הרי שיש עמל ויגיעה בכח גדול בעבודת התורה ,ללומדה
מתוך עבודה ועינוי כאשר עינינו רואות את צער הפרנסה והדוחק
העובר על תלמידי חכמים אברכים ובני תורה ,ובכך שהם מעיינים
בתורה מתקיים בהם העינוי של מצרים ,ענוי זה אותם אותיות של
עיון ,ללמדך שהעיון שלהם בלימוד התורה הוא העינוי שלהם,
ועניין זה הוא יסוד גדול שאנו למדים משבט לוי!

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב יוסף חיים בצרי

לקיים בנו חכמי ישראל
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל
בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

רוח הקודש של
בעל התניא

הילולא
דצדיקייא
בעל התניא
זיע"א

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

הסתלקותו של בעל התניא זיע"א במהלך בריחתו
במלחמה הגדולה של נפוליאון נגד רוסיה .בעל התניא
צידד והתפלל לניצחונו של הצאר הרוסי ,באומרו "הראו
לי במוסף ביום א' של ראש השנה שאם ינצח נפוליאון
צפויה סכנה רוחנית לעם ישראל" ,בשונה מדעתו סברו
חבריו הצדיקים תלמידי המגיד ממעזריטש כי עדיף
שנפוליאון ינצח .מסופר שהוחלט למעלה בשמים
שההכרעה תיפול ביום ראש השנה בתקיעת שופר,
הצדיק הראשון שיתקע בשופר הצד שלו ינצח במלחמה,
המגיד מקוז'ניץ זיע"א שצידד בניצחונו של נפוליאון קם
מוקדם ביום ראש השנה והתפלל במהירות גדולה כדי
להקדים ולתקוע בשופר ראשון ,אך בעל התניא זיע"א
גם כן קם מוקדם בראש השנה אבל נטל את השופר
ותקע בו מיד בבוקר עוד לפני התפילה ,כשהגיע המגיד
מקוז'ניץ בתפילתו לתקיעת בשופר אמר "בעל התניא
כבר הקדימני" ,בנו של בעל התניא האדמו"ר האמצעי
זיע"א סיפר שאביו אמר אז בראש השנה "היום ראיתי
בתפילתי שנשתנה שינוי טוב למעליותא ושלנו ינצח".
נפוליאון שכידוע היה מכשף גדול רדף אישית עם חייליו
את בעל התניא לתופסו ,באומרו שהוא מרגיש שהוא
נלחם בו בכוחות הקדושה להביסו במלחמה עם רוסיה,
בעל התניא בטרם בריחתו מהעיר ליאדי ציווה לבני
ביתו לא להשאיר אחריהם כלום ,לקחת הכל כלי הבית
מיטות ושולחנות ואת השאר לשרוף ,לאחר שעזבו את
העיר וכבר עשו כברת דרך ציווה לפתע לחזור ולבדוק
אולי נותר משהוא ,ואכן להפתעתם מצאו שני נעלי בית
בלויים ,וציווה מיד לשורפם עם כל הבית ומיד ברחו מן
המקום ,זמן קצר לאחר מכן הגיע לשם נפוליאון בעצמו
כשהוא מלווה באנשי חייל ,ומיהר לביתו של בעל התניא
וכשראה שהבית עולה בלהבות הורה לחייליו לכבות את
הדליקה ולא יכלו מפני האש הגדולה ,כשראה נפוליאון כי
מביתו של בעל התניא לא יוכל להציל דבר ,פנה לתושבי
העיר ליאדי והבטיח הון תועפות למי שיביא לו איזה שהוא
חפץ ששייך לבעל התניא אך הם לא מצאו דבר .טלטולי
הדרך הקשה השפיעו לרעה על בריאותו של בעל התניא
וחלה ונחלש מאד ,ואכן בשעה שהתחילו להגיע הבשורות
אודות נפילתו של נפוליאון וניצחונו של הצאר הרוסי,
בתוך ימים ספורים התדרדר מצבו הבריאותי ,והסתלק
בליל מוצאי שבת קודש פרשת שמות כ"ד טבת.

יהי רצון שזכות הצדיק תגן בעד כל עם ישראל אמן.

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.

