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

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

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

כאיש אחד בלב אחד          כתבו את השירה הזאת

וגדולה מזו מצינו בדברי הש"ס )שלהי דרך ארץ זוטא(: 'הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת 
ואהבו את השלום ועשו חניה אחת, הרי השעה שאתן להם את תורתי', עכ"ל. הנה 
עין רואה, שהקב"ה גילה חפצו – שבלעדי קיום תנאי זה של שנאת המחלוקת וכו', 
לא היתה השעה ראויה לקבלת התורה. וזהו לענ"ד עומק דרשת רבי עקיבא: 'ואהבת 
לומר שהמפתח לכל  רוצה  )ירושלמי נדרים ט, ד(,  גדול בתורה'  זהו כלל  לרעך כמוך – 

התורה כולה, הוא שנאת המחלוקת ואהבת שלום.
וכעין זה מצינו בתנא דבי אליהו )פרק ח(: 'אמר הקב"ה לישראל, בניי אהוביי כלום 
חסרתי דבר שאבקש מכם, ומה אני מבקש מכם: שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו 
מכבדים זה את זה, ויראים זה מזה', עכ"ל. ואפשר ששלושת הבקשות הללו, מכוונים 
לשלושת התנאים הנז"ל מברייתא דמסכת דרך ארץ: 'שתהיו אוהבים את השלום' – 
כנגד 'אהבו את השלום', 'ותהיו מכבדים זה את זה' – כנגד 'שונאים את המחלוקת', 
'ויראים זה מזה' – כנגד 'ועשו חניה אחת' )שכן בלעדי המורא החברתי כבר אמרו 'איש את רעהו 

חיים בלעו', ופשוט שאין התנאי של 'חניה אחת' יכול להתקיים בהם(, והבן.
ובזה יאירו דברי הש"ס )מגילה ג, א( אודות תרגום דרבי יונתן בן עוזיאל, וכה הם דברי 
הגמ' שם: 'תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה 
ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, יצתה בת קול ואמרה מי 
הוא זה שגילה סתריי לבני אדם. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי 
סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא 
יש  שכן  מבינתנו,  נשגבים  והדברים  בישראל'.  ירבו מחלוקות  עשיתי שלא  לכבודך 
לתמוה בגודל תביעה זו על ריב"ע עד שנזדעזעה א"י ויצתה בת קול וכו', והלא אחר 
שזיכה הקב"ה את ריב"ע בחידושי אמת, בדין הוא שמותר לו לפרסמם ברבים ולא 
עוד אלא שמחויב הוא לעשות כן, שאם לאו היה נקרא ח"ו 'גוזל למי שגילה לו – שלא 
גילה לו אלא לכתוב' )כלשון ספר חסידים סימן תק"ל, והביא דבריו בפלא יועץ( כמבואר מפי ספרים 
וסופרים הפזורים בהרבה מאמרי חז"ל. וביותר יפלא במה שהוצרך ריב"ע ללמד זכות 
על תרגומו – כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. ובהיותי בזה זימן השי"ת לידי את 
דברי התוס' רי"ד )שם( אשר לפי הנראה הרגיש בקושיא זו, וכתב ליישב בזה הלשון: 
'פירוש דכיון דכתב תרגומא דקראי, לא מסרי נפשייהו למילפינהו כדמעיקרא'. הרי 
לפנינו שעיקר התביעה על ריב"ע, היתה בעבור חסרון 'עמלה של תורה' אשר נגרם 
לפני  עד כמה חביב  לנו אלא להשתומם מכאן  אין  ואנו  חיבורו הבהיר.  ע"י  לעולם 
שכמות  אלא  עוד  ולא  הלומדים  שרבו  ודאי  שהרי  התורה,  בלימוד  העמל  הקב"ה 
הלימוד עלתה לאין ערוך עם תרגומו של ריב"ע, ואפילו הכי עדיף לפני המקום מעט 
הכמות שיש בו 'עמל' עד שבעבור זה נזדעזעה א"י ד' מאות פרסה. אלא שמכללן 
של דברים נמצאנו למדים שיש דבר אחד שחשוב הוא יותר מעמלה של תורה, והוא 
מניעת מחלוקת בישראל, שהרי בזה הסיר ריב"ע מעצמו את התביעה ובזה שקטה 

הארץ ונסתלקה הבת קול.
אלא שעדיין צריך ביאור, כיצד תהא מניעת המחלוקת, חשובה יותר מעמלה של 
תורה! והרי משנה ערוכה היא )פאה א, א( ש'תלמוד תורה כנגד כולם', ובעבורה נברא 
)ירמיה לג,  יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי'  העולם כדכתיב 'אם לא בריתי 
כה(, ובזכותה עומד העולם כדברי המשנה )א    ב( על שלושה דברים העולם עומד – 
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עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"
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אורות השבתאורות השבת

שבת זו פרשת יתרו הייתה צריכה להיקרא “שבת תורה” שבה 
קוראים על מתן תורה, כשם שבפרשת בשלח נקראת “שבת 
שירה”, מבאר ה’בן לאשרי’ שבכלל מאתים מנה, שגם פרשת 
יתרו נקראת “שבת שירה”, כמו שכתב הרמב”ם “מצוות עשה 
על כל איש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר “ועתה 
כתבו לכם את השירה הזאת”, הרי לנו שגם התורה נקראת 
“שירה”, וההסבר הוא שיש קשר בין שירה לתורה, שכשם 
שהמטרה בשירה אינה רק שירה חיצונית בפיו, אלא לעורר 
רגש עז פנימי של רוממות שמחת הנפש, כך לימוד התורה 
וזימרה “בחוקותיך אשתעשע לא  צריך להיות מתוך שירה 
אשכח דברך”, לעורר אושר ושמחה פנימית שמשפיע על הלב 

להתעלות בעבודת ה’ לקיים את כל דברי התורה באהבה.

פרשת השבוע
יתרו

דבר רב העיר שליט"א

ַוִיַחן ָשם ִיְשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר
)שמות יט, ב(

ויחן שם ישראל: כאיש אחד בלב אחד, אבל כל שאר החניות בתרעומת ובמחלוקת.
 )רש"י(

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:

רבנו תם:

יתרו
בשנת מות
 17:02
 17:54
 18:29

אורות עונג שבת

"שבת מברכין"
המולד בליל שישי כט׳ שבט )11.2.21( שעה 18:19 ו-4 חלקים.

ראש חודש אדר בימים שישי ושבת קודש הבעל״ט.

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.

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.

לא תגנוב לשם שמים

מגור  מאיר  יצחק  רבי  האדמו"ר  של  ושנינותו  חריפותו 
ה'חידושי הרי"ם' זיע"א, ניכרה בו כבר בהיותו ילד. למדני העיר 
אהבו להתפלפל עמו בדברי תורה ונהנו מהברקותיו. פעם אחת 
שאלו אחד הלמדנים "בפרשת מתן התורה נאמר 'וכל העם רואים 
וכי אילו  את הקולות'. לשם מה היו צריכים לראות את הקולות, 
שמעו בלבד את דברי ה' לא היו חודרים לליבם". נענה הילד מיד 
"אילו לא היו בני-ישראל רואים את הקולות, היה מקום להתחכם 
שכביכול  תגנוב'  'לֹו  אלא  תגנוב'  'לא  נאמר  לא  שבעצם  ולטעון 
מותר לגנוב לשם שמים. לכן ראו את הקולות, והכול ראו שנאמר 

'לא תגנוב', וממילא אין עוד מקום לתירוצים ולאמתלאות"...

עיתים לתורה בשביל הילדים  
האדמו"ר רבי שמחה בונים מגור ה'לב שמחה' זיע"א היה 
מעורר בכל הזדמנות על הצורך להתמסר ללימוד התורה. פעם 
אחת נכנס אליו אברך והרבי שאלו אם הוא קובע עיתים לתורה. 
"ודאי", השיב האברך, "אני משתתף בכל השיעורים המתקיימים 
דווקא",  הכנסת  בבית  לשיעורים  מתכוון  "אינני  הכנסת".  בבית 
בבית.  גם  לתורה  עיתים  לקביעות  מתכוון  "אני  הרבי.  לו  החזיר 

שהילדים יראו את אבא יושב ולומד תורה"

בשבת העולם נראה אחרת
פעם  למד  ילד,  בהיותו  זיע"א  מרוז'ין  ישראל  רבי  האדמו"ר 
אחת עם רבו את הסוגיה העוסקת באדם ההולך במדבר ואיבד 
את חשבון הימים, ואינו יודע מתי שבת. המלמד הסביר זאת לילד, 
אך חש  והסביר,  חזר המלמד  הבעיה.  הבין את  לא  הילד  ואולם 
שהילד אינו מבין דבר בסיסי בסוגיה זו. לבסוף אמר הילד: "אינני 
מבין איך יכול אדם שלא לדעת מתי חל יום השבת, והלוא בשבת 
לאביו,  המלמד  זאת  כשסיפר  לגמרי".  אחרת  נראים  השמיים 
הגה"ק רבי שלום שכנא זיע"א הגיב ואמר לבנו "שא, שא, לא כל 

דבר צריך לגלות ולומר"...



בס"דבס"ד

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות
בס"ד

אורות הפרשה
הגבל את ההר וקידשתו

"הגבל את ההר וקידשתו" מבאר ה'בן לאשרי' בדרך רמז "ההר" 
הוא "היצר הרע", כדאיתא במסכת סוכה )נב, א( שאצל הצדיקים 
)ח"ב קסג, א( שהיצר הרע  בזוהר  וכן כתב  כהר.  הוא נדמה להם 
היצר  וגם  רמות,  למעלות  ויתעלה  שינצחו  האדם  לטובת  נברא 
הרע בעצמו יתעלה על ידי שהאדם מתגבר עליו, כדאיתא במסכת 
ברכות )נד, א( 'ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך' בשני יצריך ביצר 
המהרש"א במסכת חולין )צא, ב(  טוב וביצר הרע. וכמו שמבאר 
כאשר נאבק יעקב אבינו וניצח את שרו של עשו הס"מ היצר הרע, 
אמר לו המלאך 'שלחני כי עלה השחר' מיום שנבראתי לא הגיע 
זמני לומר שירה עד עכשיו, שרק עתה שניצח יעקב את היצר הרע 
הוא השלים את ייעודו שלשם כך נברא, שינסה לפתות ולא ישמעו 
לו, ואז גם הוא היצר הרע זוכה להתעלות לקדושה ולומר שירה, לפי 
זה "הגבל את ההר" תעצור ותגביל את היצר הרע שנמשל להר 
שלא תשמע לו, ואז "וקידשתו" שתתעלה אתה לקדושה וגם היצר 

הרע יתעלה גם כן לקדושה ויוכל לומר שירה. 

ממלכת כהנים וגוי קדוש
'אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא 
יהיה לך אלקים אחרים על פני' )כ, ב(, "א'נכי )י'(ה' א'לקיך" ראשי 
כנגד  שהכוונה,  משולשת'  ה'ברכה  מבאר  "י"ב",  גימטריה  תיבות 
ה' אלקיך"  "אנכי  ובתיבות  י"ב חודשים,  י"ב מזלות,  י"ב שבטים, 
העיבור.  חודש  את  גם  שכולל  חודשים  י"ג  נגד  אותיות  י"ג  יש 
ושאר האותיות "אנ'כ'י' )י'(ה' אל'ק'י'ך'" גימטריה "כהן לוי מ'" היינו 
"מ'לכות". רומז לישראל שיהיו לעתיד לבוא כולם כהנים כדכתיב 
'ואתם כהני ה' תקראו' )ישעיה סא, ו(, ועל זה נאמר 'ואתם תהיו לי 

ממלכת כהנים וגוי קדוש' )יט, ו(.

כתרים עליונים בגן עדן
'זכור את יום השבת לקדשו' )כ, ז(, "זכור את יום השבת לקדשו" 
מרעננה  הצדיק  מבאר  ה'",  תורת  לג"נ  וישב  "קדש  גימטריה 
בוא  א(,  כט,  צו,  )ויקרא,  הזוהר  שכתב  למה  רמז  הכוונה,  זיע"א 
וראה שכשנכנסת השבת כל הנשמות עולות ועומדות לפני המלך 
הקדוש, והקב"ה שואל את כולם איזה חידוש היה לכם בעולם ההוא 
בתורה, אשרי מי שאומרת לפניו חידושי תורה, כמה שמחה עושה 
הקב"ה, מקבץ הפמליא שלו, ואומר שמעו חידושי תורה שאומרת 
נשמה זו של פלוני. וכן כתב הזוהר )ח"ג קעג, א( שמצווה לחדש 
חידושי תורה בשבת קודש, ובמוצאי שבת בעת שהנשמה היתירה 
חוזרת למקומה, שואל הקב"ה איזה חידוש חידש כל יהודי על ידי 
הקדושה,  בתורה  פרשיות  סדרים  ג"נ  דיש  וידוע  היתירה.  נשמתו 
ועל ידי זה ממשיך על עצמו קדושת שבת קודש. וגם מזכה לאביו 
א( אם האדם  )ח"ג קעד,  הזוהר  עדן, כמו שכתב  בגן  ואמו לישב 
מחדש חידושי תורה בשבת קודש, מושיבין את אביו ואימו בגן עדן 
ומעטרין אותם בכתרין עילאין. ולכן נסמך לציווי זכירת שבת לכבד 

את אביך ואת אמך.

שניים מקרא ואחד תרגום
'זכור את יום השבת לקדשו' )כ, ז(, "ז'כור א'ת י'ום ה'שבת ל'קדשו" 
ראשי תיבות גימטריה "ג"נ", מבאר רבי יצחק הכהן הוברמן זצ"ל 
בר  הונא  רב  אמר  א(  )ח,  ברכות  במסכת  דאיתא  פי  על  הכוונה, 
יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים 
שכל  ג(  לב,  )במדבר  ודיבון'  'עטרות  ואפילו  תרגום,  ואחד  מקרא 
המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. וידוע דיש 
ג"נ סדרים פרשיות בתורה הקדושה, ועל ידי זה ממשיך על עצמו 
קריאת  להשלים  לזכור  פנים  כל  על  וצריך  קודש.  שבת  קדושת 

שניים מקרא ואחד תרגום ביום השבת שישלים פרשת השבוע.

שבת הוא מעין עולם הבא
'זכור את יום השבת לקדשו' )כ, ז(, "ז'כור א'ת י'ום ה'שבת ל'קדשו" 
פי  על  הכוונה,  לאשרי'  ה'בן  מבאר  "ג"נ",  גימטריה  תיבות  ראשי 
)נו, ב( שבת הוא מעין עולם הבא, על כן  במסכת ברכות  דאיתא 
נרמז בראשי תיבות ג"נ, כדאיתא במסכת פסחים )צד, א( גן אחד 

מששים בעדן.

ובראשם התורה. ברם לאור המבואר, יש לומר שאין כוונת ריב"ע לקבוע 
שמניעת המחלוקת חשובה יותר מעמלה של תורה, אלא שבלעדי שנאת 

המחלוקת – אין היכי תמצי כלל ללימוד התורה.
וכיוצא בזה יש לנו להוכיח, מדברי הגמ' )יומא ט, ב( אודות הגורם לחורבן 
בית שני: מקדש ראשון מפני מה חרב... אבל מקדש שני שהיו עסוקים 
חינם  שנאת  מפני  חרב,  מה  מפני  חסדים  ובגמילות  ובמצוות  בתורה 
שהיתה ביניהם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות – עבודה 
העוסק  דור  היאך  בולטת,  והתמיהה  דמים'.  ושפיכות  עריות  וגילוי  זרה 
בתורה ובמצוות ובגמ"ח ילקה בחורבן נורא כל כך, רק בשל עוון שנאת 
חינם'  'שנאת  גדר  מהו  לכשנתבונן  יפלא,  וביותר  ביניהם.  שהיה  חינם 
שהיתה  מריבה  מפני  חבירו  את  אדם  בשנאת  אם  שכן  בכאן.  האמור 
ביניהם עסקינן, וכפי המבואר בגמ' )סנהדרין כז, ב(: 'כל שלא דיבר עם חבירו 
מחמת איבה שלושה ימים, נקרא שונא ופסול לדון אותו', הרי שאין זה 
איבה  מתוך  הבאה  בשנאה  דלאו  לומר  צריך  כרחך  ועל  'חינם'.  שנאת 
עסקינן הכא, אלא בפירוד לבבות, והיינו שכל אחד החזיק בדעתו ולא 
גומלי חסדים כפי שהעיד עליהם  היתה אחדות ביניהם. תדע, שהיו גם 
הש"ס, ופשוט שאין אדם גומל חסד מתוך איבה. ואכן הרואה יראה לרבי 
'חילוק הלבבות'.  )כד הקמח( אשר כתב להדיא, ששנאת חינם הוא  בחיי 
'אהבת  )מובא בספר 'עלי שור'(, ששנאת חינם היא  ומזה למד הסבא מקלם 
דעות  חילוקי  בשל  וכי  שבעתיים,  מתחדדת  תמיהתנו  זה  ולפי  עצמו'. 
יש  כולנה  ועל  חיינו.  מבית  כבוד  ונוטל  מארצנו  גלינו  עצמית,  ואהבה 
להעיר, מדוע לא הגנה עליהם תורתם מהפורענות ולא הצילתם מעוון זה, 
והרי גמ' ערוכה היא )סוטה כא, א( 'תורה אגוני מגנא ואצולי מצלא', ופי' 
רש"י: 'מגינתו מפני הייסורים ומצילתו מהיצר הרע'. ברם לאור המבואר, 
אין מקום לכל הפליאות הללו, שכן אין כאן גמול של עונש, אלא כך היא 
מידתו של הקב"ה שאין הוא משרה את שכינתו אלא במקום שיש בו 

אחדות – כשם שלא נתן תורתו אלא 'בחניה אחת'!
וגדולה מזו יש לנו ללמוד מדרשת התלמוד )סנהדרין כ, א( עה"פ )משלי לא, 
ל( 'שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל', וכה הם דברי הגמ' 
שם: 'שקר החן, זה דורו של משה ויהושע )עסקו בתורה הרבה – רש"י(. והבל 
היופי, זה דורו של חזקיה )עסקו בתורה יותר מדורו של משה ויהושע – רש"י(. יראת 
ה' היא תתהלל, זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי, שהיו ששה תלמידים 
מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה'. הרי לפנינו, דור מקבלי התורה 
אשר מהם יצאה תורה לדורות עולם. וכן דורו של חזקיה אשר ממעמד 
הר סיני ועד היום לא נודע כמותו בריבוי התורה, עד שלא נמצא תינוק 
ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. אך 
כל החן והיופי הזה, משול בפי החכם מכל האדם כ'שקר' ו'הבל' – לעומת 
התורה הנלמדת מתוך אחדות, כדוגמת דורו של רבי יהודה בר אלעאי. 
והדברים חדים ונוקבים הם עד מאוד, אך יחד עם זאת מאירים הם באור 

יקרות את כל דברינו עד הלום.
המחלוקת  גנות  לסמל  הפכה  ועדתו  קורח  פרשת  מדוע  נבין  ובזה 
בישראל, וכמו ששנינו במשנה )אבות ה, יז(: 'כל מחלוקת... שאינה לשם 
שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו'. והיא המקור לאיסור התורה בהחזקת 
מחלוקת, כדברי הגמ' )סנהדרין קי, א(: 'אמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר 
בלאו, שנאמר ולא יהיה כקורח ועדתו'. ויש להתבונן נוראות, הלא קורח 
צדיק היה, עד שדרש עליו רבינו האר"י ז"ל את הכתוב )תהלים צב, יג( 'צדיק 
כתמר יפרח' – סופי תיבות קרח. זאת ועוד שגם היה חכם ופיקח, כדברי 
המדרש )תנחומא(: 'קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו'. ולא בכדי זכה 
ואהרון,  כנגד משה  היה שקול  כידוע  הנביא אשר  שיצא ממנו שמואל 
)תהלים צט, ו(.  'משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו'  כדברי הכתוב: 
ואם כן הלב משתומם, מדוע לא עמדה לו צדקותו וחכמתו מליפול לבאר 
שחת של תחלואי המחלוקת והליצנות. ואמנם המדרש עצמו )שם( האיר 
את עינינו בתעלומה זו – 'נתקנא בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל', רוצה 
לומר שמידת הקנאה שבערה בעצמותיו היא זו שגרמה לקריסת גדלותו 
הרוחנית של קורח. מכל מקום עדיין צריך ביאור גדול, היאך יש בכוח 
מידה אחת מגונה ככל שתהיה – למחוק במחי יד גדלות כה מופלאה פרי 
עמל של שנים רבות! ומדוע לא הגנה עליהם תורתם מפני רעה חולה זו, 
הרי גמ' ערוכה היא )סוטה כא, א(: 'תורה אגוני מגנא אצולי מצלא', ופירש 
רש"י: 'מגינתו מפני היסורים ומצילתו מהיצר הרע'. ברם לאור המבואר 
יובן, שכן תורה שיש עמה מחלוקת, יסודותיה רופפים הם, ובקל יקרסו 
עמודיה, והבן. והוא שאמר שלמה )שיר השירים ח, ו( 'קשה כשאול קנאה 

רשפיה רשפי אש שלהבתי-ה!

אורות ההלכה

הלכות אדר פורים - מקרא מגילה

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



בס"דבס"ד

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות
בס"ד

אורות הפרשה
הגבל את ההר וקידשתו

"הגבל את ההר וקידשתו" מבאר ה'בן לאשרי' בדרך רמז "ההר" 
הוא "היצר הרע", כדאיתא במסכת סוכה )נב, א( שאצל הצדיקים 
)ח"ב קסג, א( שהיצר הרע  בזוהר  וכן כתב  כהר.  הוא נדמה להם 
היצר  וגם  רמות,  למעלות  ויתעלה  שינצחו  האדם  לטובת  נברא 
הרע בעצמו יתעלה על ידי שהאדם מתגבר עליו, כדאיתא במסכת 
ברכות )נד, א( 'ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך' בשני יצריך ביצר 
המהרש"א במסכת חולין )צא, ב(  טוב וביצר הרע. וכמו שמבאר 
כאשר נאבק יעקב אבינו וניצח את שרו של עשו הס"מ היצר הרע, 
אמר לו המלאך 'שלחני כי עלה השחר' מיום שנבראתי לא הגיע 
זמני לומר שירה עד עכשיו, שרק עתה שניצח יעקב את היצר הרע 
הוא השלים את ייעודו שלשם כך נברא, שינסה לפתות ולא ישמעו 
לו, ואז גם הוא היצר הרע זוכה להתעלות לקדושה ולומר שירה, לפי 
זה "הגבל את ההר" תעצור ותגביל את היצר הרע שנמשל להר 
שלא תשמע לו, ואז "וקידשתו" שתתעלה אתה לקדושה וגם היצר 

הרע יתעלה גם כן לקדושה ויוכל לומר שירה. 

ממלכת כהנים וגוי קדוש
'אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא 
יהיה לך אלקים אחרים על פני' )כ, ב(, "א'נכי )י'(ה' א'לקיך" ראשי 
כנגד  שהכוונה,  משולשת'  ה'ברכה  מבאר  "י"ב",  גימטריה  תיבות 
ה' אלקיך"  "אנכי  ובתיבות  י"ב חודשים,  י"ב מזלות,  י"ב שבטים, 
העיבור.  חודש  את  גם  שכולל  חודשים  י"ג  נגד  אותיות  י"ג  יש 
ושאר האותיות "אנ'כ'י' )י'(ה' אל'ק'י'ך'" גימטריה "כהן לוי מ'" היינו 
"מ'לכות". רומז לישראל שיהיו לעתיד לבוא כולם כהנים כדכתיב 
'ואתם כהני ה' תקראו' )ישעיה סא, ו(, ועל זה נאמר 'ואתם תהיו לי 

ממלכת כהנים וגוי קדוש' )יט, ו(.

כתרים עליונים בגן עדן
'זכור את יום השבת לקדשו' )כ, ז(, "זכור את יום השבת לקדשו" 
מרעננה  הצדיק  מבאר  ה'",  תורת  לג"נ  וישב  "קדש  גימטריה 
בוא  א(,  כט,  צו,  )ויקרא,  הזוהר  שכתב  למה  רמז  הכוונה,  זיע"א 
וראה שכשנכנסת השבת כל הנשמות עולות ועומדות לפני המלך 
הקדוש, והקב"ה שואל את כולם איזה חידוש היה לכם בעולם ההוא 
בתורה, אשרי מי שאומרת לפניו חידושי תורה, כמה שמחה עושה 
הקב"ה, מקבץ הפמליא שלו, ואומר שמעו חידושי תורה שאומרת 
נשמה זו של פלוני. וכן כתב הזוהר )ח"ג קעג, א( שמצווה לחדש 
חידושי תורה בשבת קודש, ובמוצאי שבת בעת שהנשמה היתירה 
חוזרת למקומה, שואל הקב"ה איזה חידוש חידש כל יהודי על ידי 
הקדושה,  בתורה  פרשיות  סדרים  ג"נ  דיש  וידוע  היתירה.  נשמתו 
ועל ידי זה ממשיך על עצמו קדושת שבת קודש. וגם מזכה לאביו 
א( אם האדם  )ח"ג קעד,  הזוהר  עדן, כמו שכתב  בגן  ואמו לישב 
מחדש חידושי תורה בשבת קודש, מושיבין את אביו ואימו בגן עדן 
ומעטרין אותם בכתרין עילאין. ולכן נסמך לציווי זכירת שבת לכבד 

את אביך ואת אמך.

שניים מקרא ואחד תרגום
'זכור את יום השבת לקדשו' )כ, ז(, "ז'כור א'ת י'ום ה'שבת ל'קדשו" 
ראשי תיבות גימטריה "ג"נ", מבאר רבי יצחק הכהן הוברמן זצ"ל 
בר  הונא  רב  אמר  א(  )ח,  ברכות  במסכת  דאיתא  פי  על  הכוונה, 
יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים 
שכל  ג(  לב,  )במדבר  ודיבון'  'עטרות  ואפילו  תרגום,  ואחד  מקרא 
המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. וידוע דיש 
ג"נ סדרים פרשיות בתורה הקדושה, ועל ידי זה ממשיך על עצמו 
קריאת  להשלים  לזכור  פנים  כל  על  וצריך  קודש.  שבת  קדושת 

שניים מקרא ואחד תרגום ביום השבת שישלים פרשת השבוע.

שבת הוא מעין עולם הבא
'זכור את יום השבת לקדשו' )כ, ז(, "ז'כור א'ת י'ום ה'שבת ל'קדשו" 
פי  על  הכוונה,  לאשרי'  ה'בן  מבאר  "ג"נ",  גימטריה  תיבות  ראשי 
)נו, ב( שבת הוא מעין עולם הבא, על כן  במסכת ברכות  דאיתא 
נרמז בראשי תיבות ג"נ, כדאיתא במסכת פסחים )צד, א( גן אחד 

מששים בעדן.

ובראשם התורה. ברם לאור המבואר, יש לומר שאין כוונת ריב"ע לקבוע 
שמניעת המחלוקת חשובה יותר מעמלה של תורה, אלא שבלעדי שנאת 

המחלוקת – אין היכי תמצי כלל ללימוד התורה.
וכיוצא בזה יש לנו להוכיח, מדברי הגמ' )יומא ט, ב( אודות הגורם לחורבן 
בית שני: מקדש ראשון מפני מה חרב... אבל מקדש שני שהיו עסוקים 
חינם  שנאת  מפני  חרב,  מה  מפני  חסדים  ובגמילות  ובמצוות  בתורה 
שהיתה ביניהם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות – עבודה 
העוסק  דור  היאך  בולטת,  והתמיהה  דמים'.  ושפיכות  עריות  וגילוי  זרה 
בתורה ובמצוות ובגמ"ח ילקה בחורבן נורא כל כך, רק בשל עוון שנאת 
חינם'  'שנאת  גדר  מהו  לכשנתבונן  יפלא,  וביותר  ביניהם.  שהיה  חינם 
שהיתה  מריבה  מפני  חבירו  את  אדם  בשנאת  אם  שכן  בכאן.  האמור 
ביניהם עסקינן, וכפי המבואר בגמ' )סנהדרין כז, ב(: 'כל שלא דיבר עם חבירו 
מחמת איבה שלושה ימים, נקרא שונא ופסול לדון אותו', הרי שאין זה 
איבה  מתוך  הבאה  בשנאה  דלאו  לומר  צריך  כרחך  ועל  'חינם'.  שנאת 
עסקינן הכא, אלא בפירוד לבבות, והיינו שכל אחד החזיק בדעתו ולא 
גומלי חסדים כפי שהעיד עליהם  היתה אחדות ביניהם. תדע, שהיו גם 
הש"ס, ופשוט שאין אדם גומל חסד מתוך איבה. ואכן הרואה יראה לרבי 
'חילוק הלבבות'.  )כד הקמח( אשר כתב להדיא, ששנאת חינם הוא  בחיי 
'אהבת  )מובא בספר 'עלי שור'(, ששנאת חינם היא  ומזה למד הסבא מקלם 
דעות  חילוקי  בשל  וכי  שבעתיים,  מתחדדת  תמיהתנו  זה  ולפי  עצמו'. 
יש  כולנה  ועל  חיינו.  מבית  כבוד  ונוטל  מארצנו  גלינו  עצמית,  ואהבה 
להעיר, מדוע לא הגנה עליהם תורתם מהפורענות ולא הצילתם מעוון זה, 
והרי גמ' ערוכה היא )סוטה כא, א( 'תורה אגוני מגנא ואצולי מצלא', ופי' 
רש"י: 'מגינתו מפני הייסורים ומצילתו מהיצר הרע'. ברם לאור המבואר, 
אין מקום לכל הפליאות הללו, שכן אין כאן גמול של עונש, אלא כך היא 
מידתו של הקב"ה שאין הוא משרה את שכינתו אלא במקום שיש בו 

אחדות – כשם שלא נתן תורתו אלא 'בחניה אחת'!
וגדולה מזו יש לנו ללמוד מדרשת התלמוד )סנהדרין כ, א( עה"פ )משלי לא, 
ל( 'שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל', וכה הם דברי הגמ' 
שם: 'שקר החן, זה דורו של משה ויהושע )עסקו בתורה הרבה – רש"י(. והבל 
היופי, זה דורו של חזקיה )עסקו בתורה יותר מדורו של משה ויהושע – רש"י(. יראת 
ה' היא תתהלל, זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי, שהיו ששה תלמידים 
מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה'. הרי לפנינו, דור מקבלי התורה 
אשר מהם יצאה תורה לדורות עולם. וכן דורו של חזקיה אשר ממעמד 
הר סיני ועד היום לא נודע כמותו בריבוי התורה, עד שלא נמצא תינוק 
ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. אך 
כל החן והיופי הזה, משול בפי החכם מכל האדם כ'שקר' ו'הבל' – לעומת 
התורה הנלמדת מתוך אחדות, כדוגמת דורו של רבי יהודה בר אלעאי. 
והדברים חדים ונוקבים הם עד מאוד, אך יחד עם זאת מאירים הם באור 

יקרות את כל דברינו עד הלום.
המחלוקת  גנות  לסמל  הפכה  ועדתו  קורח  פרשת  מדוע  נבין  ובזה 
בישראל, וכמו ששנינו במשנה )אבות ה, יז(: 'כל מחלוקת... שאינה לשם 
שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו'. והיא המקור לאיסור התורה בהחזקת 
מחלוקת, כדברי הגמ' )סנהדרין קי, א(: 'אמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר 
בלאו, שנאמר ולא יהיה כקורח ועדתו'. ויש להתבונן נוראות, הלא קורח 
צדיק היה, עד שדרש עליו רבינו האר"י ז"ל את הכתוב )תהלים צב, יג( 'צדיק 
כתמר יפרח' – סופי תיבות קרח. זאת ועוד שגם היה חכם ופיקח, כדברי 
המדרש )תנחומא(: 'קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו'. ולא בכדי זכה 
ואהרון,  כנגד משה  היה שקול  כידוע  הנביא אשר  שיצא ממנו שמואל 
)תהלים צט, ו(.  'משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו'  כדברי הכתוב: 
ואם כן הלב משתומם, מדוע לא עמדה לו צדקותו וחכמתו מליפול לבאר 
שחת של תחלואי המחלוקת והליצנות. ואמנם המדרש עצמו )שם( האיר 
את עינינו בתעלומה זו – 'נתקנא בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל', רוצה 
לומר שמידת הקנאה שבערה בעצמותיו היא זו שגרמה לקריסת גדלותו 
הרוחנית של קורח. מכל מקום עדיין צריך ביאור גדול, היאך יש בכוח 
מידה אחת מגונה ככל שתהיה – למחוק במחי יד גדלות כה מופלאה פרי 
עמל של שנים רבות! ומדוע לא הגנה עליהם תורתם מפני רעה חולה זו, 
הרי גמ' ערוכה היא )סוטה כא, א(: 'תורה אגוני מגנא אצולי מצלא', ופירש 
רש"י: 'מגינתו מפני היסורים ומצילתו מהיצר הרע'. ברם לאור המבואר 
יובן, שכן תורה שיש עמה מחלוקת, יסודותיה רופפים הם, ובקל יקרסו 
עמודיה, והבן. והוא שאמר שלמה )שיר השירים ח, ו( 'קשה כשאול קנאה 

רשפיה רשפי אש שלהבתי-ה!

אורות ההלכה
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עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

כאיש אחד בלב אחד          כתבו את השירה הזאת

וגדולה מזו מצינו בדברי הש"ס )שלהי דרך ארץ זוטא(: 'הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת 
ואהבו את השלום ועשו חניה אחת, הרי השעה שאתן להם את תורתי', עכ"ל. הנה 
עין רואה, שהקב"ה גילה חפצו – שבלעדי קיום תנאי זה של שנאת המחלוקת וכו', 
לא היתה השעה ראויה לקבלת התורה. וזהו לענ"ד עומק דרשת רבי עקיבא: 'ואהבת 
לומר שהמפתח לכל  רוצה  )ירושלמי נדרים ט, ד(,  גדול בתורה'  זהו כלל  לרעך כמוך – 

התורה כולה, הוא שנאת המחלוקת ואהבת שלום.
וכעין זה מצינו בתנא דבי אליהו )פרק ח(: 'אמר הקב"ה לישראל, בניי אהוביי כלום 
חסרתי דבר שאבקש מכם, ומה אני מבקש מכם: שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו 
מכבדים זה את זה, ויראים זה מזה', עכ"ל. ואפשר ששלושת הבקשות הללו, מכוונים 
לשלושת התנאים הנז"ל מברייתא דמסכת דרך ארץ: 'שתהיו אוהבים את השלום' – 
כנגד 'אהבו את השלום', 'ותהיו מכבדים זה את זה' – כנגד 'שונאים את המחלוקת', 
'ויראים זה מזה' – כנגד 'ועשו חניה אחת' )שכן בלעדי המורא החברתי כבר אמרו 'איש את רעהו 

חיים בלעו', ופשוט שאין התנאי של 'חניה אחת' יכול להתקיים בהם(, והבן.
ובזה יאירו דברי הש"ס )מגילה ג, א( אודות תרגום דרבי יונתן בן עוזיאל, וכה הם דברי 
הגמ' שם: 'תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה 
ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, יצתה בת קול ואמרה מי 
הוא זה שגילה סתריי לבני אדם. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי 
סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא 
יש  שכן  מבינתנו,  נשגבים  והדברים  בישראל'.  ירבו מחלוקות  עשיתי שלא  לכבודך 
לתמוה בגודל תביעה זו על ריב"ע עד שנזדעזעה א"י ויצתה בת קול וכו', והלא אחר 
שזיכה הקב"ה את ריב"ע בחידושי אמת, בדין הוא שמותר לו לפרסמם ברבים ולא 
עוד אלא שמחויב הוא לעשות כן, שאם לאו היה נקרא ח"ו 'גוזל למי שגילה לו – שלא 
גילה לו אלא לכתוב' )כלשון ספר חסידים סימן תק"ל, והביא דבריו בפלא יועץ( כמבואר מפי ספרים 
וסופרים הפזורים בהרבה מאמרי חז"ל. וביותר יפלא במה שהוצרך ריב"ע ללמד זכות 
על תרגומו – כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. ובהיותי בזה זימן השי"ת לידי את 
דברי התוס' רי"ד )שם( אשר לפי הנראה הרגיש בקושיא זו, וכתב ליישב בזה הלשון: 
'פירוש דכיון דכתב תרגומא דקראי, לא מסרי נפשייהו למילפינהו כדמעיקרא'. הרי 
לפנינו שעיקר התביעה על ריב"ע, היתה בעבור חסרון 'עמלה של תורה' אשר נגרם 
לפני  עד כמה חביב  לנו אלא להשתומם מכאן  אין  ואנו  חיבורו הבהיר.  ע"י  לעולם 
שכמות  אלא  עוד  ולא  הלומדים  שרבו  ודאי  שהרי  התורה,  בלימוד  העמל  הקב"ה 
הלימוד עלתה לאין ערוך עם תרגומו של ריב"ע, ואפילו הכי עדיף לפני המקום מעט 
הכמות שיש בו 'עמל' עד שבעבור זה נזדעזעה א"י ד' מאות פרסה. אלא שמכללן 
של דברים נמצאנו למדים שיש דבר אחד שחשוב הוא יותר מעמלה של תורה, והוא 
מניעת מחלוקת בישראל, שהרי בזה הסיר ריב"ע מעצמו את התביעה ובזה שקטה 

הארץ ונסתלקה הבת קול.
אלא שעדיין צריך ביאור, כיצד תהא מניעת המחלוקת, חשובה יותר מעמלה של 
תורה! והרי משנה ערוכה היא )פאה א, א( ש'תלמוד תורה כנגד כולם', ובעבורה נברא 
)ירמיה לג,  יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי'  העולם כדכתיב 'אם לא בריתי 
כה(, ובזכותה עומד העולם כדברי המשנה )א    ב( על שלושה דברים העולם עומד – 
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אורות השבתאורות השבת

שבת זו פרשת יתרו הייתה צריכה להיקרא “שבת תורה” שבה 
קוראים על מתן תורה, כשם שבפרשת בשלח נקראת “שבת 
שירה”, מבאר ה’בן לאשרי’ שבכלל מאתים מנה, שגם פרשת 
יתרו נקראת “שבת שירה”, כמו שכתב הרמב”ם “מצוות עשה 
על כל איש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר “ועתה 
כתבו לכם את השירה הזאת”, הרי לנו שגם התורה נקראת 
“שירה”, וההסבר הוא שיש קשר בין שירה לתורה, שכשם 
שהמטרה בשירה אינה רק שירה חיצונית בפיו, אלא לעורר 
רגש עז פנימי של רוממות שמחת הנפש, כך לימוד התורה 
וזימרה “בחוקותיך אשתעשע לא  צריך להיות מתוך שירה 
אשכח דברך”, לעורר אושר ושמחה פנימית שמשפיע על הלב 

להתעלות בעבודת ה’ לקיים את כל דברי התורה באהבה.

פרשת השבוע
יתרו

דבר רב העיר שליט"א

ַוִיַחן ָשם ִיְשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר
)שמות יט, ב(

ויחן שם ישראל: כאיש אחד בלב אחד, אבל כל שאר החניות בתרעומת ובמחלוקת.
 )רש"י(

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:

רבנו תם:

יתרו
בשנת מות

 17:02
 17:54
 18:29

אורות עונג שבת

"שבת מברכין"
המולד בליל שישי כט׳ שבט )11.2.21( שעה 18:19 ו-4 חלקים.

ראש חודש אדר בימים שישי ושבת קודש הבעל״ט.

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.

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.

לא תגנוב לשם שמים

מגור  מאיר  יצחק  רבי  האדמו"ר  של  ושנינותו  חריפותו 
ה'חידושי הרי"ם' זיע"א, ניכרה בו כבר בהיותו ילד. למדני העיר 
אהבו להתפלפל עמו בדברי תורה ונהנו מהברקותיו. פעם אחת 
שאלו אחד הלמדנים "בפרשת מתן התורה נאמר 'וכל העם רואים 
וכי אילו  את הקולות'. לשם מה היו צריכים לראות את הקולות, 
שמעו בלבד את דברי ה' לא היו חודרים לליבם". נענה הילד מיד 
"אילו לא היו בני-ישראל רואים את הקולות, היה מקום להתחכם 
שכביכול  תגנוב'  'לֹו  אלא  תגנוב'  'לא  נאמר  לא  שבעצם  ולטעון 
מותר לגנוב לשם שמים. לכן ראו את הקולות, והכול ראו שנאמר 

'לא תגנוב', וממילא אין עוד מקום לתירוצים ולאמתלאות"...

עיתים לתורה בשביל הילדים  
האדמו"ר רבי שמחה בונים מגור ה'לב שמחה' זיע"א היה 
מעורר בכל הזדמנות על הצורך להתמסר ללימוד התורה. פעם 
אחת נכנס אליו אברך והרבי שאלו אם הוא קובע עיתים לתורה. 
"ודאי", השיב האברך, "אני משתתף בכל השיעורים המתקיימים 
דווקא",  הכנסת  בבית  לשיעורים  מתכוון  "אינני  הכנסת".  בבית 
בבית.  גם  לתורה  עיתים  לקביעות  מתכוון  "אני  הרבי.  לו  החזיר 

שהילדים יראו את אבא יושב ולומד תורה"

בשבת העולם נראה אחרת
פעם  למד  ילד,  בהיותו  זיע"א  מרוז'ין  ישראל  רבי  האדמו"ר 
אחת עם רבו את הסוגיה העוסקת באדם ההולך במדבר ואיבד 
את חשבון הימים, ואינו יודע מתי שבת. המלמד הסביר זאת לילד, 
אך חש  והסביר,  חזר המלמד  הבעיה.  הבין את  לא  הילד  ואולם 
שהילד אינו מבין דבר בסיסי בסוגיה זו. לבסוף אמר הילד: "אינני 
מבין איך יכול אדם שלא לדעת מתי חל יום השבת, והלוא בשבת 
לאביו,  המלמד  זאת  כשסיפר  לגמרי".  אחרת  נראים  השמיים 
הגה"ק רבי שלום שכנא זיע"א הגיב ואמר לבנו "שא, שא, לא כל 

דבר צריך לגלות ולומר"...


