בס"ד

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

עורך

פקודי
ויקהל -
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

"שבת החדש"

907

מנהל מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר העורך

דבר רב העיר שליט"א

העושר והכבוד לחי העולמים

מנהיגות למופת

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום א'
ר"ח
ניסן

יום ב'
ב׳
ניסן

יום ג'
ג׳
ניסן

יום ד'
ד׳
ניסן

יום ה'
ה׳
ניסן

יום ו'
ו׳
ניסן

שבת קודש
ז׳
ניסן

4:35
4:42
5:54
8:12
8:49
9:49
11:50
12:21
16:51
17:51
18:06

4:34
4:40
5:53
8:12
8:48
9:48
11:50
12:21
16:51
17:52
18:07

4:32
4:39
5:52
8:11
8:47
9:48
11:49
12:20
16:52
17:53
18:07

4:31
4:38
5:51
8:10
8:46
9:47
11:49
12:20
16:52
17:53
18:08

4:30
4:37
5:50
8:09
8:46
9:47
11:48
12:19
16:53
17:54
18:08

4:28
4:35
5:48
8:08
8:45
9:46
11:48
12:19
16:53
17:54
18:09

()20.3.21( )19.3.21( )18.3.21( )17.3.21( )16.3.21( )15.3.21( )14.3.21

עלות השחר
4:37
זמן טלית ותפילין
4:44
זריחה  -הנץ החמה
5:55
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:13
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:49
סו״ז ברכות ק״ש
9:49
חצות יום ולילה
11:50
מנחה גדולה
12:21
פלג המנחה
16:50
שקיעה
17:51
צאת הכוכבים
18:05

"שבת מברכין"

המולד במוצאי שבת קודש שעה  19:03ו 5-חלקים.

ראש חודש ניסן ביום ראשון הבעל״ט.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה לספרדים:

ויקהל  -פקודי
כה אמר

הפטרה לאשכנזים:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

כל העם
17:29
18:21
19:03

וב‘ פסוקים ממחר חודש

וַ ַי ְּקהֵ ל מ ֶֹשׁה אֶ ת כָ ּל ע ֲַדת בְ ּנֵי יִ ְש ָׂראֵ ל...
(שמות לה ,א)
ויקהל משה :והוא לשון הפעיל ,שאינו אוסף אנשים בידיים אלא הן נאספים על פי דיבורו.
(רש"י)

יש מנהיג הנזקק לכוח השררה ומערכות השלטון ,כדי לאכוף את הוראותיו
לציבור ,וזהו 'אוסף אנשים בידיים' .אך יש מנהיג אשר בעצם אישיותו יכול לכנס
את כל עדת בני ישראל! בלי כוח הרתעה או שכנוע ,מפני שדבריו נשמעים מאליהם,
וזוהי מנהיגות מופתית – האוספת אנשים 'על פי הדיבור'.
וברור שסוד כוחה של מנהיגות מעין זו ,הוא במידת ההערצה שהציבור חש כלפי
מנהיגו :אם בשל הדוגמא האישית שהוא מקרין בפניהם ,ואם בשל טיבה של
ההוראה אשר נועדה רק להטיב עמהם .ואכן כבר הוכחנו עד היכן הגיעה מסירות
נפשו של משה רבינו להצלת הדור ,עד כדי 'ואם אין מחני נא מספרך' .ועל כן שוב
לא יפלא ,כיצד היה בכוח דיבורו בלבד כדי להקהיל את כל עדת בני ישראל' – בלי
יוצא מהכלל!
ועתה שא נא עיניך וראה ,עד כמה השפיעה מנהיגותו של רבי יהודה הנשיא
גם לאחר פטירתו מן העולם ,וכה הם דברי הגמ' בכתובות (קג ,ב)' :ההוא יומא
דאשכבתיה דרבי ,נפקא בת קלא ואמרה כל דהוה באשכבתיה דרבי – מזומן לחיי
העולם הבא' (ביום פטירתו של רבי יצאה בת קול ואמרה ,כל מי שהשתתף בהלווייתו מזומן
לחיי העולם הבא) .ועיין שם בתוספות (ד"ה מזומן) שתמהו ,והלא בלאו הכי כל ישראל
יש להם חלק לעולם הבא .ותירצו בשם רבינו מאיר ,שמדובר כאן 'בלא דין ובלא
יסורין' .והתמיה בולטת ,והלא חיי העוה"ב הם פרי עמל של שנות חיים וכולי האי
ואולי ...וכמ"ש מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך .ומקדמא דנא דומה ששמעתי
בזה פירוש נפלא בשם הגר"א דסלר זצ"ל והוא ,שאין במעשה זה כשלעצמו כדי
לזכות את האדם בחיי העוה"ב ,אלא שהוא 'הגורם' שהביא את האדם לידי חיי
העוה"ב .והיינו שעל ידי שהשתתף האדם בהספדו של רבינו הק' ושמע על מעשיו
וסדר הנהגותיו המופלאות ,על כרחך שנפתח ליבו והחליט לידבק בדרכיו של
הצדיק ,והחלטה זו היא למעשה הצעד הראשון וראשית הדרך אשר בסופה נתעלה
האדם למדרגה רמה ונשגבה של התקרבות אל השי"ת ,עד שמכוח 'מעשיו' זכה לחיי
העוה"ב בלא דין ובלא יסורין .ובאמת שביאור זה הוא מוכרח ,שכן בלעדיו אין לנו
מושג והבנה כלל במאמר זה.
ועוד צא ולמד ,לדברי המשנה בשלהי מסכת סוטה (מט ,א)' :משמת רבי בטלה ענוה
ויראת חטא .ובגמ' שם – א"ל רב יוסף לתנא ,לא תיתני ענוה דאיכא אנא .א"ל רב
נחמן לתנא ,לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא' .וכבר תמה המהרש"א שם ,שאין
דרך החכמים להתפאר ולהשתבח במעלתם וכמ"ש יהללך זר ולא פיך ,ועיין שם מה
שכתב לבאר בזה .וביותר יפלא על דברי רב יוסף ,וכי איזו ענוה היא זו ,שהאדם
מעיד על עצמו שהוא עניו .ובאמת מכוח תמיהה זו כי רבה היא ,מצאנו להגר"א
אשר נדחק לפרש דהאי 'אנא' דקאמר רב יוסף ,לא קאי על עצמו אלא שם תנא
הוא .אך מה נעשה שבדברי רש"י (שם ד"ה דאיכא אנא) מפורש ,דקאי על עצמו – 'שאני
ענוותן' .ובהיותי בזה ראיתי להגר"ח זייצ'יק זצ"ל (בספרו מעייני החיים פר' בחוקותי)
שכתב לבאר ענין זה בטוב טעם והוא ,שרב יוסף חש מדברי התנא פגיעה כביכול
בכבודו של רבינו הק' ,שכן אם אחרי מותו בטלה ענוה ,נמצא שחלילה לא היה
בכוחו להשפיע על תלמידיו אחריו .ועל כך התקומם רב יוסף ואמר 'לא תתני ענוה
דאיכא אנא' ,והיינו שאני הושפעתי ולמדתי מידה יקרה זו מרבינו הק' ,עכת"ד .וכן
צריך לומר בדברי רב נחמן – שזכה למידה יקרה זו של יראת חטא ,בזכות השפעתו
של רבינו הק' לתלמידיו אחריו .ועיין ברש"י מסכת מגילה (כח ,ב ד"ה רב נחמן) ,שרב
נחמן היה 'מחסידי בבל' ,מתוך שהעיד על עצמו בסוגיין שהיה ירא חטא .נמצא לפי
זה ,שרב יוסף רכש את מידת הענוה ,ורב נחמן הגיע למדרגה כה נשגבה של 'חסיד
בבל' ,רק בשל השפעת כוח מעשיו של רבינו הקדוש.
ויתירה מזו מצאנו בתלמוד ירושלמי (ביצה ה ,ב)' :רבי יוחנן וריש לקיש תריהון
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

'קחו מאיתכם תרומה לה' כל נדיב ליבו יביאה את תרומת
ה'' ,דקדק בעל התניא מפני מה בתחילה נאמר "תרומה ל-ה'"
ובסוף הפסוק שינה ואמר "תרומת ה'" .מבאר ה'בן לאשרי'
שמדובר כאן בשני סוגי תורמים ,אחד "קחו מאיתכם" התורם
מתוך תחושה של קושי וגאווה וחושב שכספו ורכושו שייך לו,
זאת "תרומה ל-ה'" בדרגה פחותה מלשון נטפלת לה' .אבל
השני "כל נדיב ליבו" התורם בשמחה ובטוב לבב כולו חדור
אמונה וביטחון שהעושר והכבוד לחי העולמים ,ונותן בתחושה
שהוא רק "יביאה" מוליך ומביא מכאן לכאן מרכושו השייך
לה' לתרומת המשכן שנאמר 'כי ממך הכל ומידך נתנו לך' ,זאת
תרומה אמיתית הנקראת "תרומת ה'".

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
דילג הקב"ה על הקץ בזכות האבות

"בק'ע לגלגל'ת מחצי'ת השק'ל" סופי תיבות "עת ת'ל" ,מבאר ה'בן
לאשרי' הכוונה ,כתב בספר קרבן שבת שהקב”ה בקע לחצאין את
הזמן שהיו צריכים להיות בגלות מצרים ת"ל שנה שנאמר 'ומושב בני
ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה' ,ועל כן
לא היו במצרים כי אם חצי מזה רק רט"ו שנים ,כמבואר בפרקי רבי
אליעזר שדילג הקב"ה על הקץ בזכות האבות שנאמר 'קול דודי הנה
זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות'.

בת קול מן השמים האירה עיני משה רבינו

'ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים',
תיבות "ואת האלף" נטעם בטעמי המקרא בהטעמה מיוחדת ובטון
גבוה בטעם "אזלא גרש" ,מבאר ה'ברכה משולשת' לרמוז על שאכן
כך הדברים נאמרו בקול רם במיוחד שיצאה בת קול ואמרה ואת
האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים ,כמו שכתב
הזוהר וכן במדרש תנחומא משה שכח אלף ושבע מאות וחמשה
ושבעים שקל שעשה מהן ווין לעמודין ולא היו נראין ,מיד יצאה
בת קול ואמרה ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים
לעמודים ,והאיר הקב"ה את עיניו ,ותלה עיניו וראה שהיו עשויין
ווין לעמודים" .אזלא גרש" גימטריה "תקמ"ב" ,ויש לחלק את
התוצאה של הגימטריה לשניים "ת"" ,קמ"ב" ,והיינו "ת" כידוע מה
שכתב בזוהר ובספר דרך עץ חיים לרמח”ל זיע”א ובספר ערבי נחל
שהמבנה של האות ת' שהקצה של הרגל שלה יוצא לחוץ ,וגם אות זו
היא הסוף של אותיות הא"ב ,מורה שמשם מהרגל של האות ת’ הוא
יניקת עולמות החיצונים רחמנא ליצלן ,ו"קמ"ב" בא”ת ב”ש יוצא
השם הקדוש "שדי" וגם "קמ"ב" סופי תיבות של שמות אבותינו
הקדושים "אברה'ם יצח'ק ויעק'ב" ,והשכחה נמשכת מהחיצונים
שהם אחורי הדעת בעורף ששם נעלם הקדושה ,ואיתא במסכת חגיגה
אמר ריש לקיש מאי דכתיב 'אני אל שדי' אני הוא שאמרתי לעולם
די ,היינו שהשם הקדוש ''שדי'' מורה שאמר הקב''ה לעולמו שלא
יעלים ויסתיר ביותר .ועל כן משה רבינו עורר את השם הקדוש שדי,
וכן בזכות האבות ,ואז יצאה הבת קול.

חוטי הזהב היו שזורים בכל המשכן

'וקיצץ פתילים' ,כתב בעל הטורים תיבת "וקיצץ" מופיע
במסורה ג' פעמים בתורה ,אחד כאן "וקיצץ פתילים" ,השני
"וקיצץ חנית" ,והשלישי "קיצץ עבות רשעים" ללמדנו שבזכות
המשכן היו ישראל מתגברים ונוצחין ומקצצין חניתותיהם של
האויבים .מבאר הצדיק מרעננה זיע"א רמיזת המסורה בכל
סוג במשכן היו טווים את חוטי הזהב ,כמו שכתב רש"י שכל
חוט זהב היה עם ששה חוטין של תכלת ,בגלל שהזהב במשכן
בא לכפר על מעשה העגל ,כמו שכתב במדרש אמר הקב"ה יבא
זהב המשכן ויכפר על זהב העגל .כדרך הבעל תשובה כמו שכתב
הרמב"ם בהלכות תשובה שבאותה אשה שחטא יתקן .וכתב
בספר קדושת לוי דאיתא במסכת אבות עבירה גוררת עבירה,
שהחטאים נעשים כחבלי עבות העגלה חטאה ,ונקשר לטומאה
עד שנעשה רשע גמור רחמנא ליצלן ,וזהו דאיתא במסכת בבא
בתרא תנא היצר הרע יורד ומתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות
ונוטל נשמה ,כלומר שכשמביא את האדם לחטא עולה ומסטין
ונוטל רשות לעורר חניתו עליו להמשיך להפילו ולהחטיאו ,וזהו
שנאמר 'פלטני מיד רשע' מיד כוחות הטומאה .ולפי זה יתבאר
"וירקעו את פחי" מלשון "פח ומוקש" היינו חטא עגל "הזהב",
"וקיצץ" וסילק את הפח ומוקש" ,פתילים" מעבותות עבים
לפתילים דקים" ,לעשות" מלשון "עשייה ותיקון" שהזהב
תיקון לחטא העגל ,שישזור "בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך
תולעת השני ובתוך השש מעשה חושב" ויעשה ממנו המשכן,
והיינו שנהפך חשוכא לנהורא ומרירא למיתקא כדאיתא
במסכת יומא שתשובה מאהבה נעשין הזדונות כזכיות .וזהו
הביאור בג' במסורה שעל ידי זה ש"קיצץ עבות רשעים" עד אשר
נעשו דק "וקיצץ פתילים" ,וגם את הפתילים הכניסו לקדושה
על ידי התשובה הגדולה ,אז הם פעלו "וקיצץ חנית" שהתבטלה
חניתו של מלאך המות שהוא הס"מ וכל כת דיליה ,ואין לו רשות
להזיק ח"ו לנו ולכל בני ישראל אמן.

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.

אורות הכשרות
אמרין ,אנא לא זכינן לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעתיה דרבי
מן גולגיקין דידיה' (לא זכינו לתורה אלא משום שראינו אצבעו של רבי שיצא
משרוולו) .הרי לפנינו הגדרה מבהילה על אודות עוצם כוח השפעתו של
רבי על סביבתו ,שהרי רבי יוחנן וריש לקיש העידו על עצמם שלא זכו
בקנין כל תורתם אלא מפני שראו את 'אצבעו' של רבי ,ואם כן הגע
עצמך כמה תורה היו משיגים אילו זכו ללמוד תורה מפיו .והדברים
מופלאים ונשגבים הם מבינתנו ,שכן היאך על ידי ראיית 'אצבעו של
רבי' הגיעו לקנין תורתם .ועל פי המבואר נלענ"ד ברור ,ש'הראיה'
האמורה בכאן אינה התכלית ,אלא היא היתה 'הגורם' שהביאה
אותם לידי מדרגתם הנשגבה .וכדרך שדרשו במדרש (ויקרא רבה כ ,א) על
הכתוב בדוד המלך ע"ה (שמואל א – טז ,יב) והוא טוב רואי' :א"ר יצחק
טוב רואי בהלכה כל הרואהו נזכר לתלמודו' .והיינו שעל ידי ראיית
דוד המלך ,משתוקק האדם לידבק בדרכיו כדי להגיע למדרגתו .וזה
שאמר 'נזכר לתלמודו' ,רוצה לומר מתעורר ללמוד מתורתו.
ודע שמעלה זו ,אינה ענין רק למנהיג הדור .שכן כל הורה המחנך את
ילדיו או מורה המחנך את תלמידיו וכו' ,צריך לשאוף להגיע לדרגה זו,
מפני שאינו דומה חינוך 'בידיים' לחינוך 'בדיבור'.
וראיה נפלאה לזה ,נמצא במעשה לידתו של שמשון .דהנה כשנגלה
מלאך ה' אל האשה ובישר לה על לידת בנה ,הורה לה' :ועתה הישמרי
נא ואל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טמא כי הנך הרה ויולדת בן
ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן והוא
יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים' (שופטים יג ,ד-ה) .וכן חזר להורות
למנוח בעלה' :ויאמר מלאך ה' אל מנוח ...מכל אשר יצא מגפן היין
לא תאכל ויין ושכר אל תשת וכל טומאה אל תאכל' (שם יג ,יג-יד).
ויש לתמוה ,בשלמא אשת מנוח היתה צריכה להישמר בכל זה ,כדי
ללדת את בנה בקדושה ובטהרה כנאה וכיאה לנזיר אלוהים אשר
נועד להושיע את ישראל .ברם ,מדוע היה צריך גם מנוח להישמר בכל
זה ולנהוג בנזירות ,וכי גם הוא נועד להיות נזיר אלוהים ומושיען של
ישראל! ומצאתי לבעל 'משך חכמה' שביאר ,שאכן גם מנוח היה צריך
לנהוג בנזירות ,כדי לשמש דוגמא אישית לבנו שמשון .שכן הגע עצמך
כיצד יוכל לחנך את בנו בדברים מופלגים כל כך של נזירות מיין וכו',
כשהוא עצמו שותה יין כאוות נפשו!
ובזה אמרתי לבאר דברי רבותינו אודות חכם אחד ,שישב ארבעים
תעניות! כדי שיחזור בנו למוטב .ואכן תעניות אלו הועילו להחזיר
את בנו לדרך הישר ,יותר מכל האמצעים החינוכיים שלא פעלו כלום
לתיקונו .וצריך ביאור גדול ,וכי תעניות האב יוכלו לתקן את קלקולי
הבן! ובכלל מה ל'חינוך' עם תעניות וסיגופים של האב .זאת ועוד ,הרי
עינינו הרואות לגדולים וטובים ,שלא ראו נחת מיוצאי חלציהם .ברם
לכשנתבונן במעשהו של אותו חסיד ,נראה שאכן אין לך אמצעי של
חינוך גדול מזה ,והוא 'הדוגמא האישית' .שכן הגע עצמך ,הבן בראותו
את אביו היושב בתענית ימים רבים כל כך ,ומצבו הולך ומחמיר מיום
ליום ,והוא שואל שוב ושוב ,אבא! מדוע אתה מסכן את נפשך הלא
מצבך הולך ומדרדר ...ולאחר ארבעים יום של לחצי הבן ,מטיח בו
האב ,רק אתה יכול להציל את חיי ,על ידי שיפור מעשיך ,מפני שמצבך
הנוכחי אינו נותן מנוח לנפשי .ואכן דוגמא אישית של מסירות נפש
חדה כל כך ,היא זו שפעלה לשבור את ליבו של הבן ,במקום שנכשלו
כל שאר אמצעי החינוך.
וזהו לעניות דעתי ,עומק דברי הגמ' בברכות (ז ,א)' :טובה מרדות
אחת בליבו של האדם – יותר ממאה מלקויות' .ושוב הלב משתומם,
היאך אלף מלקויות לא יועילו יותר ממרדות אחת בליבו של האדם.
ברם ,כבר הוכח לפניך ,שחדירה לנבכי נפשו של הבן ,שווה יותר מאלף
מלקויות .וברור שאין לך מפתח טוב יותר לשערי ליבו של הבן ,יותר
מאשר הדוגמא האישית של הוריו ומוריו.

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת
איטליז סרוסי נתנאל
רח' מורדי הגטאות ב"ש

בברכת יאכלו ענוים וישבעו

בס"ד

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

תענית בכורות

הלכות

פסח  -המשך

בדיקת חמץ

בס"ד

שריפת חמץ
מהשמיים
מכירת החמץ תתקיים
בבנין הרבנות והמועצה הדתית
רחוב התלמוד  ,8באר-שבע
החל מא' בניסן תשפ"א ()14.3.21
ועד יב' בניסן תשפ"א ()25.3.21
החל מהשעה  9:00ועד השעה 14:00
וכן בבתי הכנסת באמצעות
רבני בתי הכנסת בלבד.

בקניית מוצרים לפסח יש לוודא שלמוצר יש

כשרות לפסח תשפ"א

מגוף המוסמך וידוע הרשאי לתת הכשר למוצרים.

אין להסתמך על מדבקות הכתוב עליהם כשר לפסח!
* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

הציבור מתבקש לתרום בעין יפה

החל מיום ראשון
א' בניסן תשפ"א ()14.3.21

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.

