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פרשת השבוע :ויגש

עורך :הרב עוזיאל אדרי

הגומל לחייבים טובות

בפרשתנו כתב הזהר הק' :יוסף הצדיק תפס מדתו של
הקב"ה ,בהנהגתו עם אחיו לגמול לחייבים טובות,
לשלם טובה תחת רעה .וצריך להבין מדוע בברכת הגומל
נתקן הנוסח הגומל "לחייבים" לשון – "חובה ועוון".
ההסבר לכך הוא :שהקב"ה מעורר את האדם לשוב
בתשובה או ב"תשובה מיראה" ,שמתרגשת ח"ו צרה
נוראה ואז צועק אל ה' ושב בכל ליבו .או ב"תשובה
מאהבה" ,שבאה עליו טובה גדולה של שפע או איזה נס
מופלא ואז ליבו מתפעם מעוצמת הטובה ברגשי תודה
והודיה לה' יתברך ,ושב אל ה' בשמחה ובטוב לבב.
ועל כן נוסח הברכה היא "הגומל לחייבים טובות",
היינו ,שמן השמים גמלו איתו טובה וחסד ,ועי"ז
זוכה להתעורר בתשובה מאהבה וממילא "החובות
– הזדונות" נהפכים ל"טובות – לזכויות" ,כמו שאמרו
חז"ל "העושה תשובה מאהבה זדונותיו נהפכים
לזכויות.
בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"
עלות השחר
זמן טלית ותפילין

יום א' יום ד' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
צום י' טבת יא' טבת יב' טבת יג' טבת יד' טבת טו' טבת טז' טבת
14.1.17 13.1.17 12.1.17 11.1.17 10.1.17 9.1.17 8.1.17
5:34 5:35 5:35 5:35 5:35 5:35 5:35
5:41

5:41

5:41

5:41

5:41

5:41

5:40

זריחה  -הנץ החמה 6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

6:45

6:44

שקיעה

17:02 17:01 17:01 17:00 16:59 16:58 16:57

צאת הכוכבים

17:15 17:14 17:13 17:12 17:12 17:11 17:10

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:41

8:41

8:42

8:42

8:42

8:42

8:42

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:12

9:12

9:13

9:13

9:13

9:13

9:13

פרשת השבוע  :ויגש
ויהי דבר
הפטרה:

כניסת השבת16:30 :
יציאת השבת17:29 :
רבינו תם17:59 :

גליון מס' 694

אהבת חינם
ו ַיּ ִפֹּל עַל צ ַו ְּאר ֵי בִנ ְיָמִן אָחִיו ו ַיֵּב ְ ְּך ּובִנ ְיָמִן ָּבכ ָה עַל צ ַו ָּאר ָיו (בראשית מה ,יד)
ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך :על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן ליחרב.
חר ֵב( .רש"י)
ובנימין בכה על צואריו :על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף וסופו ל ֵי ָ

יש להתבונן נוראות על בכיה זו מהי עושה ,שכן משכן שילה ובתי המקדש עדיין טרם נבנו,
ומדוע צריך עתה לבכות על חורבנם! זאת ועוד הלא יוסף ובנימין לא ראו זה את זה שנים
רבות ,ועכשיו שזכו להיפגש יחדיו לראשונה ,לא מצאו להם נושא חשוב יותר מאשר לזכור
בבכי תמרורים את בתי המקדש .וביותר יפלא ,מדוע היו צריכים לבכות כל אחד על חורבן
רעהו ,וכי אין זה מן הראוי שיבכו תחילה על חורבנם הם .ברם ,אפשר שרמז גדול רמזה לנו
התורה בזה .והוא הגורם העיקרי לחורבן ,והתרופה לתיקונו .רוצה לומר ,שיוסף ובנימין
בעת פגישתם ידעו שהגורם לפרידתם מקורו בשנאת האחים – שהביאה למכירת יוסף,
ובמעמד זה העלו על לוח לבם את זכרון בתי המקדש העתידין להיות בחלקם ולהיחרב
– מאותה הסיבה ממש של 'שנאת חינם' ,ועל כך בכייתם .אך יחד עם זאת ידעו גם ידעו,
שהתרופה למכתם – היא 'אהבת חינם' ,ועל כן בכו כל אחד על חורבן רעהו .שכן זוהי
אהבת חינם ,אני אבכה על חורבנך ואתה תבכה על חורבני!
ואכן נודע בשערים דברי מדרש קדום (לא ידעתי איה מקומו) אודות בחירת מקום המקדש,
הלא הוא הר המוריה אשר בירושלים עיה"ק תובב"א .וזה תוכן דבריו :מעשה בשני אחים
אשר ירשו שדה מאביהם ,וחילקו ביניהם את השדה שוה בשוה .והנה לימים הרהר בלבו
הגדול שבהם ,הלא אני כבר בניתי את ביתי ויש לי ב"ה משפחה ומצבי טוב יותר מאחי
הצעיר אשר טרם נשא אשה ובנה בית .אלך אפוא ואעניק לו מתנובת השדה אשר נפל
בחלקי ,למען תהיה החלוקה צודקת יותר .וכך היה ,בכל לילה אחר חצות נשא על כתפיו
ארגזים עמוסים מטוב הארץ והניחם בחלקו של האח מבלי שירגיש בכך .אחיו הצעיר
לעומתו ,הרהר גם הוא בלבו ואמר ,הלא אחי הגדול ממני עול כבד של פרנסה רובץ על
שכמו ,שכן הוא מטופל במשפחה מרובת ילדים ,ואילו אני אין עלי אלא מזונותיי בלבד.
אלך אפוא ואעניק לו מתנובת השדה אשר נפל בחלקי ,למען תהיה החלוקה צודקת יותר.
וכך היה ,בכל לילה אחר חצות נשא על כתפיו ארגזים עמוסים מטוב הארץ והניחם בחלקו
של האח מבלי שירגיש בכך .והנה מעת לעת ,הרגישו שניהם בברכה הסמויה מן העין אשר
נפלה בחלקם ,ולא ידעו מהיכן מקור הברכה .עד שבאחד הלילות פגשו זה את זה ,עמוסים
ארגזים על כתפיהם ...הבינו מהו מקור הברכה של שניהם ,הניחו את ארגזיהם ונפלו איש
על צווארי רעהו ובכו – בכי של אהבת אחים! אמר הקב"ה ,כאן בשדה הזו אבנה את משכני
ואשרה את שכינתי .והוא הר המוריה בו נבנו שני בתי המקדש ,ובו יבנה במהרה בימינו
בית המקדש השלישי.
הנה כי כן ,יסודותיה של ירושלים מקום בית מקדשנו ותפארתנו ,אחוזים המה בעבותות
של אהבת אחים .ומעתה שוב לא יפלא ,מדוע הגורם העיקרי לחורבן הבית וסילוק השכינה
הוא מפני 'שנאת חינם' ,וכנגד זה התנאי לבנין ירושלים העתידי בב"א הוא 'אהבת חינם',
וכמו שאמרו' :ולא יבנה אלא באהבת חינם' .וסוגיא ערוכה היא במסכת דרך ארץ (פרק
יא)' :אמר רבי יהושע בן לוי ,אמר להם הקב"ה לישראל ,אתם גרמתם להחריב את ביתי
ולהגלות את בניי .היו שואלים בשלומה ,ואני נותן לכם שלום .מה טעם ,שאלו שלום
ירושלים (תהלים קכב ,ו-ח) ואומר (שם) יהי שלום בחילך ואומר (שם) למען אחי ורעי אדברה
נא שלום בך' ,עכ"ל.
ואם יש את נפשך לדעת אהבת חינם מהי ,שא נא עיניך לסיפור חיי הצדיק הירושלמי

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

"ויגש אליו יהודה" אף על פי שעד עכשיו דיברו באמצעות המתורגמן,
כאן ניגש יהודה לדבר בעצמו ,ללא מתורגמן ,משום שביקש לדבר
דברים קשים ,וזאת אין עושים על ידי מתורגמן.
(שלמי שמחה)
אנו רואים את המאמצים הרבים שעשה יהודה כדי לרצות את יוסף,
בשעה שידע שהצדק עם יוסף .אך מכיוון שנשא באחריות ,שאמר
"וחטאתי לאבי כל הימים" ,מסר את נפשו והשתדל כל כך ,עד שיוסף
לא יכול עוד להתאפק.
(מאורה של תורה)
"ידבר נא עבדיך דבר באוזני אדוני" אמר יהודה ליוסף :אתה מאשים
אותנו בגניבת גביעך .אדרבה" ,ידבר נא עבדך" – יבוא עבדך אשר
שלחת לרדוף אחרינו כדי למצוא אצלינו כביכול את הגביע ,והוא יספר
לך מה באמת קרה ,שהרי מי כמוהו יודע שהכל אינו אלא עלילה.
(מעשי ה')
"אם לא ירד אחיכם הקטון אתכם לא תוסיפון לראות פני" זהו ציווי
לכל יהודי – אם לא תיקחו עמכם את "אחיכם הקטון" ,את ילדי
ישראל ,כדי ללמדם תורה ומצוות – "לא תוסיפון לראות פני" – אין
הקב''ה חפץ בכם.
(רבי לוי יצחק מברדיטשוב)
"כי פי המדבר אליכם" מפרש רש"י" :בלשון הקודש" .יוסף חשש ,שאם
יספרו לאביו שבנו נתמנה משנה למלך במצריים ,יאמר בלבו ,מי יודע
מה מצב יהדותו .לכן ציווה להגיד לו ,שהוא מדבר בלשון הקודש ,וזה
סימן מובהק שהוא נשאר נאמן ליהדותו.
(דברי שאול)
"וינשק לכל אחיו ויבך עליהם" בספר הזוהר נאמר ,שנצנצה ביוסף רוח
הקודש ,והוא בכה על גלות עשרת השבטים .לכן חסרה יו"ד ב"עלהם",
לרמז על חסרונם של עשרת השבטים .אולם אחיו לא בכו ,כי לא זכו
להשראת רוח הקודש .ולמה לא שרתה עליהם רוח הקודש? משום
שהם מכרו את יוסף וגרמו שתסתלק השכינה מיעקב אביהם ,לכן
נענשו מידה כנגד מידה ולא שרתה עליהם רוח הקודש ואפילו בשעה
שנתוודעו אל יוסף.
(רבי לוי יצחק שניאורסון)
"ויגש אליו יהודה" מילים אלה נאמרות בטעמים" :קדמא ואזלא רביע"
כלומר ,הרביעי שבבנים – יהודה קדם והלך לדבר...
(הגר''א)
"ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני" יהודה הוא זה שיעץ
לאחיו למכור את יוסף לעבד ,ועכשיו סיבב הקב"ה שהוא  -יהודה
מסר את עצמו לעבד לאותו אחד  -יוסף שנמכר על ידו .הקב''ה שילם
לו מידה כנגד מידה.
(אברבנאל)
"ולא יכול יוסף להתאפק" כמה טעמים ניתנו על כך שיוסף ציווה
להוציא את כל הנוכחים :האחד ,שלא יתביישו אחיו בפני המצרים על
שמכרוהו ,השני ,שמא מרוב בושה יכחישו את כל העניין ויאמרו :אין
אנו מכירים אותך ,השלישי ,שנשבע שלא יגלה לשום אדם את דבר
מכירתו.
(הבעל שם טוב)

הרה"צ רבי אריה לוין זצ"ל ,אשר נודע שמו לשם ולתהילה
באהבתו הרבה לכל אדם ואדם .אסירים ראו בו את רבם הנערץ,
חולים מצאו במחיצתו מעט קורת רוח ומזור לרפואתם ,ואפילו
המצורעים המנודים מהחברה זכו לביקוריו המעודדים לעתים
תכופות .ועוד רבים מפעולותיו הנשגבים ,חרוטים המה בעט
סופר בספר 'איש צדיק היה' .וסיפרו ,שפעם הגיע לשערי מרפאה
אורתופדית כשהוא מלווה ברעייתו הרבנית ע"ה ,וכשהופיע
הרופא ,אמר לו הרב 'כואבת לנו הרגל' .הרבנית התכבדה להיכנס
תחילה לקבלת טיפול ,וכשיצאה משם כשהיא מרגישה בטוב,
הגיע תורו של הרב .לא ,תודה! השיב הרב בנימוס לרופא הממתין
לכניסתו .והלא אמרת כואבת לנו הרגל ,תמה הרופא .נכון השיב
הרב ,כשלאשתי כואבת הרגל – גם לי יש תחושה של כאב .אך
עתה כשאשתי מרגישה ב"ה בטוב ,גם אני מרגיש טוב ...ואכן זוהי
תורת האהבה על רגל אחת – לשאת בעול עם חבירו ולהרגיש
בכאבו.

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע
מחלקת הכשרות

"פלאפל אל הנגב"
מרכז אורן ,באר-שבע
] ] ] ] ]

"פלאפל אסולין חשמונאים"
רח’ חשמונאים  ,6באר-שבע
] ] ] ] ]

רמות"
הנגב
אל
"פלאפל
שכונת רמות ,באר-שבע

"עוד יוסף בני חי" יוסף הצדיק חי כיהודי ועמד בצדקתו אפילו בין
המצרים ,שהייתה בתכלית הטומאה .למרות ירידתו למצרים לא למד
ממעשיהם ,אלא חי בקדושה ובטהרה.
(קדושת לוי)
"ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו" כל עם ישראל
נקראים על שמו של יוסף הצדיק ,ככתוב "נוהג כצאן יוסף" ,משום
שיוסף העניק לכל ישראל את הכוח של מידות טובות לשלם טובה
אפילו תחת רעה.
(ליקוטי שיחות)

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון

י’ בטבת תשע”ז ( )8.01.17בשעה 20:30

דבר רבני השכונות
הרה"ג אברהם טריקי שליט"א
רב שכונה ד' ורב חברא קדישא

גודל מעלת הבושה
"ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" [מה'-ג'] נאמר במדרש רבה":אבא
כהן ברדלא אומר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה" .לכשיבוא הקב"ה
ויוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא – שנאמר (תהילים נ) "אוכיחך ואערכה
לעיניך" – על אחת כמה וכמה" .ופרש"י" :ולא יכלו לענות אותו  -מפני
הבושה" .דברי רש"י צריכים ביאור ,שכן מדוע על האחים להתבייש עתה
אחרי שסבורים הם שכל מה שעשו על פי דין עשו ,ובכל הכ"ב שנים לא
נכלמו? הגאון רבי ירוחם זצ"ל בספרו "דעת תורה" ,שאחי יוסף סברו בעת
המכירה ולכל אורך הדרך כי הצדק איתם .אח"כ ,כאשר באו עליהם כל דברי
יוסף ועלילותיו ,נתברר להם מקצת קילקולם ,והכירו ואמרו "אבל אשמים
אנחנו" .התחרטו אמנם על פרט אחד ,אבל לא על עיקר המכירה .אולם עכשיו
בהתוודע יוסף אליהם ראו במו עיניהם את טעותם הנוראה ,כי לא בצדק
שפטו אותו  -וכי נגד הסכמת ה' ורצונו ית' מכרו את אחיהם ,כי הרי יוסף
חי וגם מושל בכל ארץ מצרים .כל זה היתה תוכחת יוסף הקטן שבשבטים
לאחיו שבטי י-ה .כאשר כל זה נתגלה לפניהם ,התכסו פניהם בושה וכלימה
ממחזה האמת בקילקול מעשיהם .הדבר חרה להם מאד ,עד כי נבהלו מפניו.
זה מה שאמרו חז"ל במדרש (ב"ר צג) "אבא כהן ברדלא אמר :אוי לנו מיום
הדין אוי לנו מיום התוכחהוכו' .יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו אחיו
יכולים לעמוד בתוכחתו .הה"ד "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו".
לכשיבוא הקב"ה ויוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא שנאמר (תהילים נ)
"אוכיחך ואערכה לעיניך,על אחת כמה וכמה" .חז"ל העמידו כאן את יום הדין
דהיינו העונש על החטאים שהוא איום ונורא ,בק"ו אחד עם יום התוכחה,
דהיינו התוכחה על החטאים ,כי התוכחה היא ברור דברים שמראים לאדם
במו עיניו את העיוות שבמעשיו .ביום ההוא יערוך הקב"ה לפני כל אחד ואחד
את מעשיו הרבים במערומיהם ,ימדוד אותם עפ"י קנה המידה האמיתי והצרוף
ביותר ,ואז יתברר לאדם כיצד בילה את כל ימי חייו בהבלים ושטויות .מתוך
גילוי זה לבד יתכסה האדם בבושה גדולה מאד – וייסורי הבושה הינם בודאי

לא פחות מהייסורים של עונשי החטא ביום הדין העתיד .עפ"י זה יובן בושה מהי?
הבושה השייכת אצל השבטים היא מידה קדושה בה הוכתרו זרע אברהם אבינו
והיא ככל המידות הקדושות אשר ממקור טהור יהלכון .השגתנו אף אינה מסוגלת
להשיג אותה .מושג הבושה שלנו הוא אליבא דאמת – בזיון .הפכו של הבזיון הוא
הכבוד ,ואמנם שניהם יחד תלויים בידיעת וראיית הזולת .כאשר מישהו מאתנו
נתפס ע"י אחר בקלקלתו הוא מתבייש וכמו כן כאשר מכבדים אותו הוא מתכבד.
לעומת זאת ,הבושה במקורה העליון אינה נוצרת ע"י הזולת .וזה מה שאומר הנביא
(ירמיה לא) "בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי" – הוא הנושאם והוא
המתבייש עליהם גם אם אין זולתו יודע ממציאותם כלל .לפי זה יובן מאמרם ז"ל
(ברכות יב ,ב) "כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו ,מוחלין לו על כל עוונותיו
וכו' .אלא מהכא וכו' ויאמר שאול צר לי מאד וגו' ,ולא ענני עוד גם ביד הנביאים
וגם בחלומות וגו' .ואילו אורים ותומים לא הזכיר כי נתבייש להזכירם מפני שהרג
את נוב עיר הכהנים .ויאמר לו שמואל מחר אתה ובניך עמי ,ואר"י עמי במחיצתי
שמחלו לו מן שמיא" .כי אדם שנאצל בטוהר מידת הבושה אשר למעלה מהשגתנו,
להיות מתבייש בחטא ,אדם כזה הוא בודאי "עמי במחיצתי" ,וכל עוונותיו מחולים
מכח הבושה ,אשר היא מהדרגות הגבוהות ביותר בתשובה .וכמו שמצאנו אצל
יהודה שאמר צדקה ממני והודה ברבים וע"ז אמר לו אביו "יהודה אתה יודוך
אחיך" ...ואחת מהמידות המאפיינות את היהודי היא הבושה ,וכמו שאמרו חכמינו
ז"ל באבות "בושת פנים לגן עדן" .ועוד אמרו חז"ל שהאמונה והבושה מחוברות
יחד ולכן מי שיש בו מידת הבושה הוא נאמן ומי שאין בו אז הוא לא נאמן ומידת
הבושה היא מחיצת ברזל לפני כל העבירות כדיברי האורחות צדיקים .ויהי רצון
שיקויים בנו ברכת רבן יוחנן בן זכאי שיהא עלינו מורא שמים כמורא בשר ודם.
אמן ואמן.

מאמר זה לע"נ מ"ח

חנה זרד בת אסתר ז"ל

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם טריקי

העיוור
הרואה

אורות עונג שבת

נושא השבוע :עשיר
"להחיות לכם לפליטה גדולה"
"אליה וקוץ בה" אליה שמנה היא העשירות –
אבל קוץ גדול בה .מעטים המה היודעים לשלוף
ולחלץ את הקוץ מן האליה .סח בעל התניא
זיע"א :היכל העשירות עומד בין גן -עדן לבין
גיהינום .ושני פתחים לו ,זה כנגד זה :אחד לעבר
גן -עדן ,והשני – לגיהינום.
עשיר אחד התאונן פעם באוזני הרבי מהר"ש על
כי אין לו פנאי ליטול ספר בידו וללמוד מעט.
אמר לו הרבי :הקב"ה העמיד אותך בפני הניסיון
של "מרבה נכסים  -מרבה דאגה" במקום
להעמיד אותך בניסיון של דאגת העני – מהיכן
לקחת לחם בעבור כיכר לחם? וכך אומר אתה
תודה להשם יתברך?!
מסופר על עשיר אחד שירד מנכסיו ונכנס אל
הרבי הרש"ב ובכה לפניו בדמעות שליש .אמר לו
הרבי :הגמרא אומרת שגלגל הוא שחוזר בעולם.
הרי העשיר ,היושב ברומו של הגלגל ,כשהוא
שמח וצוהל ,אינו אלא פתי ,שהרי עוד מעט -
קט עלול הגלגל להתהפך עליו לגמרי .גם העני,
המצוי בתחתית הגלגל ,עצוב ובוכה  -פתי הוא,
שהרי זה רק גלגל ,ומה לו כי יבכה? והרבי סיים:
ייסוב הגלגל ואתה תיוושע .וכן היה.
מדוע רבי כיבד את העשירים? לפי שההשגחה
העליונה נתנה בידו של העשיר את כל האמצעים
הדרושים לו בכדי לעשות גדולות בעולמו של
הקב"ה .ברור ,איפוא ,שגם כוחות נפשו מתאימים
למילוי תפקידו המיוחד .יש לכבד אדם כזה ,שמן
השמים ניתנה לו אפשרות יתרה .והעשיר צריך
לנצל זכות זו להרבות כבוד שמים בעולם.

תענית עשרה בטבת יחול ביום ראשון
תחילת הצום :עם עלות השחר בשעה 5:35
סיום הצום :בשעה .17:18
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