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

הדתית באר-שבע
והמועצה
השבוע
בטאון הרבנותפרשת
וממלכת התורה בעיר האבות
שע"י רשת מוסדות "קול יהודה" הרב אברהם טריקי
יתרו
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
מתן תורה בעולם

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע
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חצות יום ולילה
11:54 11:54 11:54 11:53 11:53 11:53 11:53
מנחה גדולה
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פלג המנחה
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שקיעה
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דבר רב העיר שליט"א
אהבת ה'

ֹלהים ִמן הַ מַ ּחֲ נֶה ַו ִי ְּתיַצְ ּבּו בְ ַּת ְח ִתּית הָ הָ ר
וַּיֹוצֵ א מֹשֶ ׁה ֶאת הָ עָ ם ל ְִק ַראת הָ אֱ ִ
(שמות יט ,יז)
בתחתית ההר :לפי פשוטו ברגלי ההר.
ומדרשו ,שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם כגיגית.
(רש"י)
וכה הם דברי רבותינו בתלמוד (שבת פח ,א) על פסוק זה' :מלמד שכפה עליהם הקב"ה
הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם...
אמר רבה אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש ,דכתיב (מגילת אסתר ט ,כז) קיימו וקיבלו
היהודים – קיימו מה שקיבלו כבר' .הנה כי כן מפורש לפנינו ,שהמפתח לקבלת התורה
בשמחה – הוא אהבת ה' והכרה ברורה בחסדיו המרובים עמנו בכל עת ובכל שעה.
ולהכרה זו הגיעו ישראל בימי אחשוורוש ,מפני 'אהבת הנס' שהיתה להם ,כמבואר
ברש"י שם (ד"ה בימי).
ויש להתבונן נוראות ,וכי דור דעה אשר הוציאם הקב"ה ממצרים ביד חזקה ובזרוע
נטויה באותות ומופתים עד אין חקר ,וקרע להם את הים ,נתן להם את התורה ,והוליכם
במדבר ארבעים שנה בניסים גלויים ומופלאים אשר לא נודע כמותם בכל הדורות ,לא
ראו ניסים .וכי נס קריעת ים סוף ואכילת המן ומים שהוציא להם מהסלע וענני כבוד
ששמרו עליהם במדבר ,אינם ניסים מופלאים! ובמה נשתבח 'נס אחשורוש' – מכל
הניסים הללו ,עד שהיה צריך לכפות עליהם קבלת התורה! ברם לכשנתבונן במקראות
מפורשים בתורה ,נמצא מסכת ארוכה של טענות שונות ומשונות שהיו לאבותינו
במדבר' :המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר' (שמות יד ,יא)' ,זכרנו את
הדגה אשר נאכל במצרים' (במדבר יא ,ה) ועוד כהנה תלונות קשות שהגיעו לשיאם
בדברים הנוראים 'ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו מארץ מצרים' (דברים א ,כז).
וברור שלא היו מגיעים לטרוניות כאלו ,אילולי התחושה של 'מגיע לנו' .כלומר מאחר
שהשי"ת הוציאנו ממצרים ובחר להוליכנו במדבר ארבעים שנה ,בדין הוא שצריך
לספק את כל צרכינו ולהצילנו מפגעי המדבר ומכל הקמים עלינו לרעה וכו' .ועל כן
הגם שקיבלו את כל צורכם בדרך ניסית ,מכל מקום ניסים אלו לא מילאו את ליבם
באהבת ה' ,יען כי תחושת ה'מגיע לי' חופפת עליהם .אולם בימי אחשורוש אשר זכו לנס
מופלא דוקא בעידן של התרחקות מהקב"ה – בסעודתו של אותו רשע ,ומשם צמחה
להם הישועה ,אזי נתמלא ליבם באהבת ה' אין סופית אשר הביאה אותם להכרה של
'בנים אתם לה' אלוהיכם' – אף על פי שחטאו בנים הם למקום ,יען כי ידעו בבירור שלא
היו ראויים לאותו הנס וזכו לחנינה מאוצר מתנת חינם באהבת ה' עליהם.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא ,מתוך דברי המדרש (מובא בדעת זקנים שם) ,וזה
לשונו' :כשנתן הקב"ה תורה לישראל ,עטף ונתן חרב בתוך התורה ואמר להם ,אם אתם
מקבלים התורה מוטב ואם לאו תהרגו בחרב זו .הדא הוא דכתיב ,אם תאבו ושמעתם
טוב הארץ תאכלו וגו' ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו' ,עי"ש .ולאור האמור ,אפשר
שיש כאן מעין מידה כנגד מידה .שכן אם מקבלים הם את התורה ,אות וסימן הוא
שאהבת ה' יוקדת בקרבם יען כי מכירים הם בחסדיו ,ועל כן בדין הוא שימשיכו לאכול
מטוב הארץ .אך אם אין הם מקבלים התורה ,אות וסימן הוא שלא הגיעו להכרה זו,
ועל כן בדין הוא שחרב יאכלו ,שהרי כבר אמרו (ברכות סב ,ב) 'כל המבזה את הבגדים
סוף שאינו נהנה מהם'!
ודע שכור המבחן שבין הלומד תורה מתוך אהבת ה' – למי שלומד רק מתוך 'חיוב' ,אינו
ניכר רק בעמל התורה ,אלא גם במה שהוא מוכן להתאמץ כדי ללמדה לאחרים .ואפשר
שזה רמוז בכתוב 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת – ולמדה את בני ישראל' ,והיינו
שרק מי שמחבב את התורה כשירת חייו יען כי אהבת ה' יוקדת בקרבו ,אזי הוא מלמדה
לאחרים ,הגם שאינו מצווה אלא ללמדה לבנו – 'ושננתם לבניך' (דברים ו ,ז).
ובשכר זאת אמרתי לבאר בזה מעשה דרבי פרידא המבואר בגמ' (עירובין נד ,ב) ,וזה
תרגומו :לרבי פרידא היה תלמיד שהיה לומד אתו כל דבר ארבע מאות פעם עד שידעם.
פעם אחת באו לקרוא לרבי פרידא לדבר מצוה ,ורבי פרידא למד עם תלמידו ארבע
מאות פעם ולא הבין .שאלו רבי פרידא :מה נשתנה היום שאינך מבין ,השיב לו :מאז

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

כאשר משה רבנו עלה למרום ,כדי לקבל את התורה ,באו
המלאכים לפני הקב"ה וטענו "תנה הודך על השמים",
התורה היא רוחנית ולכן ראוי שתינתן למלאכים
הרוחניים ,ולא ליושבי בתי חומר בעולם הגשמי.
תשובתו של משה "האם למצרים ירדתם ,וכי יצר הרע
יש ביניכם" ,שבכך סתם את טענות המלאכים .כלומר
שדווקא בגלל שפלותו של העולם הזה הגשמי ,שבו יש
יצר הרע וצריך להילחם ברע ולעמוד בניסיונות הוא
המביא לידי ביטוי את עוצמתה של הקדושה האלוקית,
שבכוחה להאיר גם את החושך של העולם הזה ,שבו
עצמו מתגלה הקב"ה דווקא במצוות המעשיות,
יותר מבמצוות הרוחניות ,כמו אהבה ויראה .כי ככל
שהקדושה יורדת לרבדים התחתונים יותר ומרוממת
גם אותם בכך בא לידי ביטוי הכוח האלוקי האין סופי.

יום א'
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מנהל מערכת

עורך

יום ב'

גליון מס"

בס"ד

אורות הפרשה
שמע וקלט

'וישמע יתרו' (יח ,א) ,מבאר רבי מנחם מענדל מקוצק זיע"א מה ששמע
יתרו שמעו גם רבים אחרים ,אבל יש שומעים ואין שמיעתם שמיעה,
שאין הדברים נכנסים לאוזניהם ,לליבם ולנשמתם .מעלתו של יתרו
ב"וישמע יתרו" ששמע וידע מה שמע.

חיי משפחה

'ויקח יתרו חותן משה את ציפורה ,אחר שילוחיה' (יח ,ב) ,מבאר
ה'בכור שור' כל עוד העם לא נגאל ,ויתר משה על חיי משפחה שלו,
והקדיש את כל זמנו וכוחו לטובת הכלל .אבל כששמע יתרו 'כי הוציא
ה׳ את ישראל ממצרים' ,שהושגה המטרה ובאה הגאולה ,מיד 'וייקח
יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה' והביאה אליו ,כי ראוי למשה
שיעשה גם לביתו.

חסדים לאחרים

'ויאמר יתרו ברוך ה'' (יח ,י) ,איתא במסכת סנהדרין (צד ,א) גנאי הוא
למשה ושישים ריבוא ,שלא אמרו ברוך ,עד שבא יתרו ואמר ברוך
ה' .צריך להבין וכי השירה ששרו בני ישראל על הים הייתה פחותה
מהמילים הספורות שאמר יתרו ,אלא מבאר ה'תפארת שלמה' בני
ישראל בקריעת ים סוף הודו לה' על הטובות שעשה להם עצמם ,ואילו
יתרו בא ואמר דברי תודה לה' על הטובות והחסדים שנעשו לאחרים,
ובכך הוא היה ראשון.

חושך שנהפך לאור

'וישמע יתרו' (יח ,א) ,מבאר ה'לקוטי לוי יצחק' השם של "יתרו" הוא
על שם הפסוק 'יתרון האור מן החושך' (קוהלת ב ,יג) ,יש יתרון באור
הבא מן החושך עצמו ,כשהחושך עצמו נהפך לאור .כך אירע גם עם
יתרו בתחילה היה כומר לעבודה זרה ,יושב בחושך ,ואחר כך נתגייר
ונעמד בקרן אורה.

למעלה מכל ההסתרים

'עתה ידעתי כי גדול ה׳ מכל האלוקים' (יח ,יא) ,מבאר בעל התניא
זיע"א השם "אלוקים"  -רמז למידת הדין והצמצום" .כל האלוקים" -
רמז לריבוי ההעלמות וההסתרים של השם "אלוקים"" .גדול הוי"ה"
– שם הוי"ה גדול מכל בחינות אלה ומושל בכולן .לאחר שיתרו שמע על
ניסי יציאת מצרים הגיע להכרה על מעלתו של שם הוי"ה.

היום ניתנו

'ביום הזה באו מדבר סיני' (יט ,א) ,מהו ביום הזה ,רש"י מפרש שיהיו
דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו .מבאר ה'אורח חיים'
שלא תאמר שהתורה ניתנה במדבר לפני אלפי שנים ,והתאימה לתנאי
החיים והמוסר של הימים ההם .חוקי התורה נצחיים ,והם מכוונים
לכל המקומות ולכל העיתים והזמנים.

ירידה לצורך עליה

'ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ,ויחן שם ישראל נגד
ההר' (יט ,ב) ,על "רפידים" אומרים חז"ל "שרפו ידיהם מן התורה".
אומר רבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א כל ירידה ,כל התרופפות בשמירת
התורה ,צריך מיד להפוך אותה לירידה לצורך עליה ,ואפשרי שהיא עצמה
תהיה ההכנה לעלייה ,ההקדמה לקבלת התורה וההתחדשות בשמירתה.

לגבור על ההר

'ויחן שם ישראל' (יט ,ב) ,פירש רש"י כאיש אחד בלב אחד .מבאר
ה'אור ישרים' בשעה שישראל מאוחדים ומלוכדים "כאיש אחד בלב
אחד" ,יכולים הם לעמוד נגד "ההר" ,היצר הרע הדומה להר .אומר
הרבי הריי"צ בעבודת ה׳ בחיי היום יום יש דברים שנדמים לאדם
כ'הר' ,שקשה לעלות עליו .אדם אומר לנפשו הלוא אני עסוק כל כך,
וכיצד אוכל לקבוע עיתים לתורה ,טענות אלה אינן מבטאות את המצב
האמיתי ,אלא הן נובעות מכך שהדבר "נדמה כהר" .נגד ההר הזה,
נגד הנדמה להם כהר ,צריך להיות "ויחן שם ישראל" צריכים כולם
להתחזק "כאיש אחד".

אורות הכשרות
שבאו לקרוא לך לדבר מצוה הסחתי את דעתי ,כי חשבתי שבכל רגע אתה
עלול ללכת .אמר לו רבי פרידא :תן לי את ריכוזך ואלמד אותך עוד ארבע
מאות פעם ,ואכן בתום הלימוד הבין התלמיד את תלמודו .יצאה בת
קול מן השמים לרבי פרידא ואמרה לו ,מה רצונך שיוסיפו לך על חייך
ארבע מאות שנה ,או שתזכה אתה וכל בני הדור שלך לחיי העולם הבא.
בחר בעולם הבא ,אמר להם הקב"ה ,אם זו בקשתו אזי תתנו לו זה וזה,
עכת"ד .ויש להעיר ,היאך זכה לשכר מופלג כל כך גם בעוה"ז ,והרי גמ'
ערוכה היא דשכר מצוות בהאי עלמא ליכא .וביותר יפלא ,מדוע עד עתה
שלימדו תורה בכל יום 'רק' ארבע מאות פעמים! לא זכה לפחות בחלק
מהשכר הזה .ברם לדברינו יובן ,שכן מה שלימדו תורה בכל יום ארבע
מאות פעמים ,כבר מבואר במפרשים (שם) שאפשר שזה מכסת הלימוד
בו חייב המורה ללמד לתלמידיו .ברם מה שהוסיף מדיליה ללמדו באותו
היום עוד ארבע מאות פעמים ,הגם שלא היה חייב בכך ,זה הלימוד הנובע
מתוך אהבת ה' וחביבות התורה ,ועל כך בדין הוא שנוטל את שכרו בעולם
הזה ובעולם הבא – 'תנו לו זו וזו'!
וזהו שאנו אומרים בכל יום בברכות התורה 'והערב נא ה' אלוקינו את
דברי תורתך בפינו ...ולומדי תורתך לשמה' ,והיינו אחרי שפתחנו בברכת
'וציונו על דברי תורה' ,אנו מבקשים מהקב"ה שיתן בליבנו להרגיש את
מתיקות התורה עדי עד יהפוך 'הציוי' – ללימוד תורה באהבה מתוך
עריבות .יען כי רק אז נוכל להגיע לדרגת 'ולומדי תורתך לשמה' .וכעין זה
מבואר בדברי בעל ההפלאה (בהקדמה) עה"פ הנאמר לגבי התורה 'כולם
ישבעו ויתענגו מטובך' ,שכן טבע הוא בתענוגות העולם שאחרי שביעה
נפסק התענוג ,משא"כ לגבי התורה שמתיקותה נמשכת ואינה נמאסת,
ולכן אדרבה ככל שישבע בה יותר – כך ירגיש במתיקותה.
ומרגלא בפומיה של החפץ חיים אשר אמר פעם לתלמידו 'אם חפץ אתה
לזכות לחיי העולם הבא ,עליך להרבות במצוות ומעשים טובים .ואם
חפץ אתה גם בעולם הזה ,לך ללמוד דף גמרא! ובזה יובן דברי תנא דבי
אליהו' :כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם הבא',
והעיר רבה של ירושלים הגאון רבי שלום משש זצוק"ל הרי היה לו לומר
מובטח לו 'שיהיה' בן העולם הבא .ופירש בטוב טעם ,שהטועם טעמה של
תורה וזוכה להרגיש במתיקותה ,אזי מובטח שירגיש מעין העולם הבא
גם בעולם הזה .וזה שדקדק התנא מובטח לו 'שהוא' בן העולם הבא – גם
בעולם הזה!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

על פי הוראת הרבנות הראשית לישראל

חל איסור מוחלט להכניס
כל מיני קינוחים למינהם
בר מתוקים  /בר פירות  /עוגות
עוגיות  /פיצוחים  /שתיה חריפה וכד'
ללא אישור כשרות חד פעמי
מטעם רבנות מוסמכת
ובתיאום עם משגיח הכשרות במקום

לפרטים נוספים ניתן לפנות למפקח ברים
הרב מיכאל כהן 054-4348736

או למחלקת הכשרות08-6204026 :

אחד משלים את השני

'ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה' (יט ,ח) ,מבאר רבי
מאיר שמחה מדווינסק זיע"א כל יחיד בישראל אין ביכולתו לקיים
את כל מצוות התורה ,כי יש מצוות שניתנו לכוהנים ,ללוויים ,למלך,
לכוהן הגדול ,למי שיש לו שדה ,בית וכדומה .ולכן "ויענו כל העם יחדיו
ויאמרו" רק כלל ישראל בשלמותו יכול לקרוא "כל אשר דיבר ה'
נעשה" ,אבל לא כל יחיד.

סוד השבע

'וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר' (כ ,א) .כתב ה'פענח רזא'
בפסוק זה יש שבע מילים ,וכמו-כן בפסוק "בראשית ברא אלוקים
את השמים ואת הארץ" ,וכן ב"יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעולמי
עלמיא" .לומר שכל העונה "יהא שמיה רבה" בכל כוחו כאילו נעשה
שותף להקב"ה במעשה בראשית של שבעת הימים ,וכאילו קיבל את
הדיברות מפיו יתברך.

לשון יחיד

'וידבר אלוקים את הדברים האלה ,אנוכי ה' אלוקיך' (כ ,א-ב).

מבאר ה'שפתי כהן' "אנוכי ה' אלוקיך" נאמר בלשון יחיד,
כי הבנת אלוקים והדעת להשגת גדולתו אינן דבר השווה
לכל נפש .כל אחד ואחד משיג לפי מדריגותיו הרוחניות
וידיעתו בתורה .לכל יחיד הבנה והשגה אחרת ב'אנוכי'.

הודעה משמחת

הננו להביא לידיעת בעלי השמחות והאירועים
כי ניתן לקבל בכל האולמות והקייטרינג

אירוע "כשר למהדרין"
מטעם בד"ץ הרבנות באר-שבע

וזאת בהודעה לפחות של  3ימים לפני האירוע

למפקח הרב דורון חג'ג' 054-8196498

שימו לב! רק אירוע הנושא תעודה מיוחדת מטעם בד"ץ ב"ש
ומוצבת בשערי האולם הינו תחת פיקוחינו ואחריותינו.

הבהרה:
"ארוע מהדרין" המושגח על ידנו הוא על
כל הארוע ולא על מס' שולחנות בודדות
ואין אנו אחראים על אמירות למינהם
אלא רק בהצגת תעודה במקום האירוע
בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת כשרות מהדרין

שע"י הרבנות באר-שבע

בס"ד

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

מהלכות "לפני עוור"
ואיסור מסייע בידי עוברי עבירה
ש  -האם יש מניעה משום "לפני עור" למכור לישראל או
להושיט לו דבר של איסור?
ת  -אסור משום "לפני עור" להושיט שום דבר של איסור לכל
אדם אשר ידוע בוודאות שרוצה לאכלו ,אע"פ שהוא מושיט לו
משלו ואצ"ל כשנותן או מוכר לו ,ובלבד שלא היה יכול להשיגו
ממקום אחר כגון שהיה מעברו השני של הנהר והושיט לו את
ידו .אבל סתם ישראל שאינו חשוד ,או לחילופין אפילו שהוא
חשוד אך יש בידו להשיג את האיסור בעצמו ,אינו עובר עליו
משום לפנ"ע.
ש  -המכשיל את חבירו בלא כוונת זדון האם עובר עליו משום
"לפני עור"?
ת  -יש מי שחידש ,דאע"ג דבכל התורה כולה שגגת לאו בעי
כפרה ,מ"מ שאני לאו דלפני עור אשר לא אסרה תורה אלא
כשנותן "מכשול" לפני העור בכוונת זדון להכשילו ,אבל כל שגרם
למכשול בשוגג באופן שלא נתכוין להכשילו אין בו משום לפנ"ע.
וכל שכן ,כשהזהירו מראש וגם התנה עמו בפירוש שלא יעבור
על האיסור.
ש  -במקום שאין איסור "לפני עור" נוהג בו האם יש לאסור
מדרבנן משום "מסייע" בידי עוברי עבירה.
ת  -יש מרבותינו הסוברים ,שבכל מקום שאין איסור "לפני עור"
נוהג בו ,הרי שהוא מותר לגמרי ואפילו איסור "מסייע" אין בו.
אך לדעת הרא"ש והתוס' ,אסור לסייע בידי עוברי עבירה אף
כשיכול לעשות העבירה בלי הסיוע ,שהרי הוא מחוייב להפרישו
וכ"ש שלא לסייע בידו .ואף שהרמ"א הביא את שתי הדעות
הללו ,מ"מ כתבו האחרונים שעיקר דעתו כשיטת המקילים
אלא שבעל נפש יחמיר על עצמו .ועכ"פ גם לשיטת המחמירים,
אפשר שאינו עובר משום "מסייע" אלא באופן שמסייע בשעת
מעשה העבירה כגון שמסייע לו בהוצאה מרשות לרשות בשבת
או כשמכניס לתוך פיו מאכל של איסור ,אבל כל שהיה הסיוע
קודם מעשה העבירה אין בו משום איסור מסייע .וכן אפשר
שאינו עובר משום "מסייע" אלא כשהעבירה נעשית בגוף הדבר
שנתן לו ,אבל כל שנתן לו מטבע והלה קנה בו דבר של איסור
אין בזה משום איסור מסייע ,אע"פ שהיה מומר וחשוד .וכמו כן
אפשר שאינו עובר משום "מסייע" אלא באופן שבודאי יעבור על
האיסור ,אבל כל שיש ספק אין בזה משום מסייע.
ש  -האם יש איסור "מסייע" גם באופן שהדבר כרוך בהפסד ממון.
ת  -יש מן הפוסקים שחידשו שאע"פ שאמרו מי שיש בידו למחות
ואינו מוחה הוא נתפס באותו עון ,מכל מקום בדבר שיש חשש
סכנה או שצריך להוציא ממונו על זה אין צריך למחות .וכן
פסק הרמ"א .והואיל ולדעת רבים מהמפרשים איסור "מסייע"
הוא מדין "תוכחה" ,נמצא שלא אסרו חכמים לסייע בידי
עוברי עבירה כל שהדבר כרוך בהפסד ממון .ואכן יש מרבותינו
האחרונים שצירפו סברה זו להקל בהשכרת בית למחללי שבת,
שכן אם נאסור עליו יפסיד את דמי השכירות .ומטעם זה מצאנו
למי שהתירו סיוע באיסורים שונים ,כגון לבעל מכבסה להמשיך
במלאכתו מר"ח ועד ת"ב שאסור בכיבוס ,וכל כיוצא בזה.
ש  -האם יש מקום לאסור השכרת בית למחללי שבת משום
"לפני עור" או משום "מסייע".
ת  -לפי הנראה מכל האמור ,אין מניעה להשכיר בית למחללי
שבת ,ואין לחוש בזה – הן לאיסור תורה משום "לפני עור" והן
לאיסור דרבנן משום "מסייע" .ומכל מקום בעל נפש הרוצה
להחמיר על עצמו ,תבוא עליו ברכה.

דבר רבני הקהילות
הרה"ג חיים טויטו שליט"א

רב ק"ק "עץ חיים ויצא חוטר"
בשכונה ו' הישנה באר-שבע

קדושה מעיקרא!

ידים ַו ָּיבֹאּו ִמ ְדּבַ ר ִסינַי ַוּיַחֲ נּו
כתוב בפרשתנו (יט ,ב)ַ " :וּי ְִסעּו מֵ ְרפִ ִ
ִׂש ָר ֵאל ֶנגֶד הָ הָ ר" – ופירש רש"י (על פי המכילתא)
ּבַ ִּמ ְדּבָ ר ַוּיִחַ ן ׁשָ ם י ְ
"ויסעו מרפידים" – למה הוצרך לחזור ולפרש מהיכן נסעו ,והלא
כבר כתב שברפידים היו חונים בידוע שמשם נסעו? אלא להקיש
נסיעתן מרפידים לביאתן למדבר סיני ,מה ביאתן למדבר סיני
בתשובה אף נסיעתן מרפידים בתשובה .ושואל הנצי"ב בפירושו
"העמק דבר" (על התורה) ,וכי מאי נפקא מינה בזה שהנסיעה
מרפידים היתה כבר בתשובה (וכדברי המכילתא הנ"ל)? הענין יתבאר
על פי המעשה המובא בתלמוד (בבא מציעא פה) :מסופר על רבי חייא
שעשה לתורה שלא תשתכח מישראל ,ולימד את ילדי ישראל
תורה ,ולשם כך הוא זרע פשתן וגידל אותו ,עד שנעשה ראוי
לעשות ממנו חוטים .אז קצר את היבול ,השרה את הפשתן
במים ,יבשו והפריד את הסיבים .אחרי כן שזר מהם חוטים ומן
החוטים קלע רשתות ציידים .בעזרת הרשתות שהיו בידו ,יצא
לצוד צבאים ,הביאם לביתו ,שחטם וחילק את הבשר לעניים .את
עורות הצבאים השאיר בידו ועיבד אותם לקלפים ועליהם כתב
חמשה חומשי תורה .כאשר היו החומשים כתובים ,עבר רבי חייא
בערים אשר לא היו בהם מלמדי תינוקות ,ולימד את ילדי ישראל
חמשה חומשי תורה וששה סדרי משנה .כאשר ראה רבי יהודה
הנשיא את כל אשר עשה רבי חייא ,הכריז ואמר" :כמה גדולים
מעשי חייא!" ונשאלת השאלה :אם רצונו של רבי חייא ללמד את
ילדי ישראל תורה ,היה עליו לקנות קלף מן השוק לעבדו לשמה
ולכתוב עליו חמשה חומשי תורה .מדוע טרח כל כך והקדיש זמן
כה רב להכנות המרובות ,שלכאורה ,מיותרות הן? אלא רצה רבי
חייא להגדיל את כח קדושת המגילות ,שיהיה בכוחן לפעול בלב
התינוקות בשפע רב ,התחיל להקדיש את פעולותיו לשם קדושה,
זמן רב לפני השעה ההכרחית מצד הדין ,דהיינו שעת העיבוד.
וכבר כאשר זרע את זרעי הפשתן אמר בלבו שזריעה זו נעשית
לשם מצות תלמוד תורה עם ילדי ישראל .וכן כל פעולה ופעולה
שהיתה קשורה בהכנה לייעוד הגדול שהועיד לעצמו ללמוד תורה
עם תינוקות של בית רבן ,נעשתה מתוך כוונה טהורה קדושה לשם
מצות תלמוד תורה .ובענין זה שככל שההכנה בקדושה מוקדמת
יותר ,היא משפיעה יותר ועושה רושם גדול יותר ,סיפר רבי
אליהו לאפיאן את המעשה הבא :מעשה שהיה ברוח שנכנסה
באדם אחד ,שכאשר רצו לבדוק אם אכן זהו גילגול נשמה או
סתם רוח טומאה ,הניחו על ראש האדם שבו היתה הרוח ספר
הזוהר .שכך היה מקובל לבדוק את הדבר; והיה אם תזעק הרוח
בהתקרב אליה ספר קדוש ,היה זה סימן כי זהו גילגול נשמה.
והנה כאשר הניחו את ספר הזהר הקדוש על ראש האדם ההוא,
לא נזדעזעה הרוח כלל וכלל .הלכו והביאו ספר זהר מדפוס אחר,
ומיד זעקה ורעשה הרוח .כאשר שאלוה ,מדוע לא הפחיד אותה
הספר הראשון ,הרי גם זה היה ספר זהר? השיבה" :אכן היה זה
אותו הספר ,אך הראשון הודפס על ידי מחללי שבת ,ואילו השני
הודפס על ידי אנשים יראים!" אמר על זה רבי אליהו זצ"ל:
הרי לנו שני ספרים זהים בתוכנם ובצורתם ,אלא שהאחד הוכן
בקדושה ,ואילו לשני חסרה ההכנה הזאת ,לכאורה נדמה שאין כל
הבדל ביניהם ,עד שבא המעשה הזה ומלמד אותנו .מכאן מודעה
רבה לאורייתא לכל בחורי ישראל די בכל אתר ואתר הזוכים
ללמוד בישיבות הקדושות ,שנבנו ומנוהלים על טהרת הקודש,
וכל מטרתם ללמוד תורה מתוך קדושה .דבר זה מהווה בלי ספק
יסוד איתן לבנין רוחני גדול ,שיכול כל אחד לבנות בעצמו במשך
ימי חייו .כעת מובן מדוע הדגישה התורה ש"כבר" מאותו זמן
שיצאו ישראל מרפידים ,באותו הרגע הם היו בתשובה ,כי ככל
שההכנה לקבלת התורה בתשובה מוקדמת יותר ,כך גם הפנמת
התורה תהיה חזקה יותר ,ולפיכך היו ישראל מוכשרים וראויים
כבר למעמד קבלת התורה.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב חיים טויטו

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.

בס"ד

שליחות במערה

אורות עונג שבת
העכשיו הוא העיקר

'עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים כי בדבר אשר זדו עליהם'
(יח ,יא) ,פירש רש"י יתרו אמר מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר.
מבאר רבי חיים יעקב אריה מווישקוב זיע"א אין כל ערך ל'לשעבר'
אם לא מתלווה אליו ה'עכשיו' .וה'עכשיו' הוא העיקר".

אל תגנוב את עצמך

'לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא תענה ברעך עד שקר' (כ ,יב) ,נסיעתו
הראשונה של רבי יחיאל מאיר מגוסטינין זיע"א לקוצק הייתה
לקראת חג השבועות .בשובו לביתו שאלו חותנו "האם כדאית
הייתה כל הטרחה של הנסיעה לקוצק ,וכי שם קיבלו את התורה
באופן אחר" .השיב רבי יחיאל מאיר "אכן .איך מפרשים אצלכם
את הדיבר 'לא תגנוב'" .השיב החותן "פשוטו כמשמעו אסור לאדם
לגנוב דבר מה מזולתו"" .ואצלנו בקוצק" ,סיים רבי יחיאל מאיר,
"פירשו 'לא תגנוב' אל תגנוב ותשקר את עצמך".

למעלה מההסבר

'ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי
סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ' (יט ,ה) ,מבאר רבי יעקב יצחק
מפשיסחה זיע"א "'והייתם לי סגולה' כשם שסגולה היא אינה דבר
טבעי כלל ואין להשיגה בשכל האדם ,כך אהבת ה' לישראל היא
למעלה מכל טעם והסבר".

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

הציבור נקרא להתפלל
ולעורר רחמי שמים מרובים
עבור הילד יוסף אליהו בן צביה נ״י
בתוך שאר חולי עמו ישראל
נכדו של המרא דאתרא מו״ר הגאון
רבי יהודה דרעי שליט"א
והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

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

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.

