עורך :הרב עוזיאל אדרי פרשת השבוע :במדבר וחג השבועות מסכת אבות פרק ו'

גליון מס' 714

מעלת הייחוס
עלָה לְגֻלְגְֹּלתָם (במדבר א ,יח)
ס ַפּר שֵמֹות ִמ ֶבּן עֶׂשרִים ׁשנ ָה ו ָ ַמ ְ
אבֹתָם ּבְ ִמ ְ
ש ּפְחֹתָם לְבֵית ֲ
תיַלְדּו עַל ִמ ְ
ו ַיּ ִ ְ
ויתילדו על משפחותם :הביאו ספרי ייחוסיהם ועידי חזקת לידתם כל אחד ואחד להתייחס על השבט(.רש”י)

בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים ג' סיון ד' סיון ערב חג
לעומר חג שבועות אסרו חג ח' סיון ט' סיון
לפי שעון "קיץ" מז' לעומר מח' לעומר מט'
3.6.17 2.6.17 1.6.17 31.5.17 30.5.17 29.5.17 28.5.17
4:09 4:09 4:09 4:10 4:10 4:10 4:11
עלות השחר
4:19

4:18

4:18

4:18

4:17

4:17

4:17

זריחה  -הנץ החמה 5:44

5:44

5:43

5:43

5:43

5:43

5:42

זמן טלית ותפילין
שקיעה

19:44 19:43 19:43 19:42 19:41 19:41 19:40

צאת הכוכבים

20:01 20:00 19:59 19:59 19:58 19:58 19:57

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:24

8:24

8:24

8:24

8:24

8:24

8:24

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:07

9:06

9:06

9:06

9:06

9:06

9:06

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:
כניסת החג:
יציאת החג:
רבינו תם:

19:13
20:12
21:05
19:16
20:14
21:08

ברכת הלבנה

החל מליל שישי ח' סיון משעה 21:32
סוף זמנה ליל שישי יד' סיון כל הלילה.

דברי רש”י הללו יתבארו על פי המדרש (ילקוט שמעוני תרפד) ,וזה לשונו‘ :בשעה שקיבלו
ישראל את התורה ,נתקנאו בהם אומות העולם ,מה ראו להתקרב יותר מן האומות .סתם
הקב”ה פיהם ואמר להם ,הביאו לי ספר יוחסין שלכם ,שנאמר הבו לה' משפחות עמים
– כשם שבני מביאין ,שנאמר ויתילדו על משפחותם .לכך מנאם בראש הספר הזה (במדבר)
אחר המצוות (בפרשת בחוקותי) :אלה המצוות אשר ציוה ה' את משה בהר סיני ,ואחר כך
וידבר ה' במדבר סיני שאו את ראש כל עדת בני ישראל ,שלא זכו ליטול את התורה אלא
בשביל היוחסין שלהן' ,עכ”ל .הרי לפנינו מפורש ,שהגורם העיקרי למתן תורה לישראל
יתר על האומות ,הוא בשל ייחוס האבות .וכן מתבאר מדברי הגמ' (עבודה זרה ב ,ב) עה”פ
ה' מסיני בא וזרח משעיר למו (דברים לג ,ב)‘ :אמר רבי יוחנן ,מלמד שהחזירה הקב”ה על
כל אומה ולשון ולא קיבלוה .עד שבא אצל ישראל ,וקיבלוה וכו' .אלא כך אומרים לפניו,
כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קיבלנוה כמו שעשית לישראל ...מיד אומר להם הקב”ה,
הראשונות ישמיעונו – שבע מצוות שקיבלתם היכן קיימתם ...אמר להם הקב”ה ,מכם
יבואו ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולה ,יבוא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד
עבודת כוכבים ,יבוא לבן ויעיד ביעקב ,תבוא אשת פוטיפר ותעיד ביוסף' ,עי”ש .הנה כי
כן מפורש שוב לפנינו ,שלא זכו אומות העולם לקבלת תורה אלא מפני שאבותיהם לא
קיימוה ,ולעומתם זכו ישראל לקבלה רק משום שאבותיהם קיימוה.
וצריך ביאור ,מה ענין הייחוס – לקבלת התורה ,וכי בשל העובדה שאבותינו הק' קיימו
את התורה יש ערובה שגם בניהם יקיימוה .ולעומתם ,במה אשמים אומות העולם
שאבותיהם לא קיימו את התורה ,עד שבגללם נשללה מהם הזכות לקבלת התורה אע”פ
שצועקים הם 'גם אנו רוצים תורה'! ועל כרחך יש לנו ללמוד מכאן ,שגלוי וידוע לפני
בורא עולם נותן התורה ,שאין לבן אנוש כוח לקיים תורה ומצוות בלעדי התכונות שירש
מאבותיו בשורש נפשו וטבעו .וזה ענין הייחוס האמור בכאן – שהוא תנאי לקבלת התורה.
ומקרא מלא הוא (דברים לג ,ד) ‘תורה ציוה לנו משה מורשה קבלת יעקב' ,והוא לשון ירושה,
כלומר שזכינו לקבלת תורת משה – משום כוח הירושה שירשנו מאבותינו .ואמנם בגמ'
(פסחים מט ,ב) דרשו ‘אל תקרי מורשה אלא מאורשה' מלשון אירוסין ,מכל מקום אין
מקרא יוצא מידי פשוטו שהוא לשון ירושה .ובפרט בקנין המידות ודרך ארץ שקדמו
לתורה ,כמאמרם (אבות ג ,יז) ‘אם אין דרך ארץ אין תורה' ,ופי' רבינו יונה‘ :בתחילה צריך
לתקן עצמו במידות ,ובזה תשכון עליו התורה ,שאיננה שוכנת בגוף שאינו בעל מידות
טובות' .ומדבריו עולה ,שהתנאי לקבלת התורה – הוא מידות טובות .וגדולה מזו מבואר
בדברי רבינו חיים ויטל (שער הקדושה ח”א ,ב) ,וז”ל‘ :והנה ענין המידות הן מוטבעות באדם
בנפש ...כי להיותם עיקריים ויסודות ולא נמנו בכלל תרי”ג מצוות וכו' .ויותר יש להיזהר
ממידות רעות יותר מקיום המצוות עשה ולא תעשה ,נמצא כי בהיות מידות הרעות
קבועות בלב האדם ,נמנע הוא מלקיים התורה והמצוות .וגם כאשר יקיימם יהיה שלא
לשם שמים ובטורח גדול ,ועליו נאמר נזם זהב באף חזיר כי עוד טומאתו בו' ,עכ”ל.
וכה הם דבריו הבהירים של הגר”ח מוולוז'ין בספרו רוח חיים (אבות ה ,ג) עה”פ מתהלך
בתומו צדיק אשרי בניו אחריו (משלי כ ,ז)‘ :כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם,
לבניו אחריו המה כמו טבע מוטבע ,ובקצת יגיעה יגיעו לזה .כמו שנראה בחוש שרבים
מעמי הארץ שביהודים מוסרים את עצמם על קידוש ה' ,והוא מוטבע בנו מאברהם אבינו
שמסר נפשו באור כשדים על אמונתו' ,עכ”ל.
והן הם דברי המהר”ל (נצח ישראל פרק יא) אשר ביאר שהקב”ה בחר בעם ישראל משום

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

שלוש סיבות ,ואחת מהן מצד ‘שלימות הבריאה' אשר בישראל.
ומהיכן הגיעו לשלימות זו ,כתב הרב בזה”ל‘ :כי הם משתלשלים מן
הצורים החזקים – מאבות ואמהות שהם קדושים וטהורים' ,עי”ש
באורך.
וזה עומק דברי הגמ' (ביצה לב ,ב) אודות שבתאי מרינוס אשר הזדמן
לבבל ,וכשביקש מהם שילווהו ממון לסחורה ולא נתנו לו ואח”כ
ביקש מזונות ולא נתנו לו ,אמר :הללו מבני בניהם של ערב רב
הם ,שכן כתוב ‘ונתן לך רחמים ורחמך' (דברים יג ,יח) – כל המרחם
על הבריות ,בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו .וכל מי שאינו
מרחם על הבריות ,בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו ,עכת”ד.
הרי לפנינו ,שמידות האבות הק' מושרשים ‘בטבע' נפשנו עד
ש'בקצת יגיעה' נוכל להתעלות ולהשיגם כפשוטו ממש ,והדברים
מופלאים.
וכבר המשילו הדרשנים ענין זה ,לאדם אחד שטיפס לפסגת הר
האֶווֶרֶסְט אחרי מאמצים גדולים תוך כדי סיכון נועז ועיקש עד
להגשמת המטרה הנכספת .והנה בהגיעו לשם ,נדהם לפגוש ילד
קטן המשחק לו להנאתו במרחבי הפסגה ,ולתמיהתו היאך הצליח
זה הקטן לטפס בצוקים החדים והמסוכנים ,השיב הילד‘ :אני
נולדתי כאן ,אתה הגעת לכאן'!...
ובחתימת מאמר זה ,זימן השי”ת לידי את דבריו החדים
והבהירים של רבינו ניסים (דרשות הר”ן ,הדרוש החמישי) ,וזה לשונו:
‘תכונות נפשיות נמשכות ומשתלשלות מאבות לבנים ...לפי שאותן
התכונות מתעברות ונמשכות בזרעם ,הם כמו חולי הגוף ונקראים
בספרי הרפואה חולאים תורשתיים ...ולכן רוע תכונות אנשי כנען
היה מתחייב שיהא נמשך לבניהם אחריהם' ,עי”ש.
פעם התלוננו בפני הרב מבריסק הגרי”ז זצ”ל ,על אחד מבניו
אשר לדבריהם השתהה לעזור במעשה חסד .דחה הרב את דבריהם
על הסף ,באומרו ‘זו הוצאת דיבה' .לשאלת תלמידיו ,מהיכן ידע
זאת עד שדחה דבריהם על הסף .השיב‘ ,אבא היה מושלם במידת
החסד ,ובודאי שתכונה זו מוטבעת בצאצאיו'!

בברכת שבת שלום ומבורך

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון
ג' סיון תשע"ז ( )28.5.17בשעה 20:30

פנינים לחג השבועות

הרבנות והמועצה הדתית

הרינו מודיעים
לציבור שמשרדי הרבנות
והמועצה הדתית
ברח' התלמוד 8

יהיו סגורים לקהל ,עקב "חג השבועות"
ביום שלישי ה' סיון תשע"ז 30.5.17
וביום רביעי ו' סיון תשע"ז 31.5.17
וביום חמישי ז' סיון תשע"ז 1.6.17
ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב
החל מיום ראשון י' סיון תשע"ז 4.6.17

לעילוי נשמת :ר’ יצחק בן זלטא אסתר ז”ל ,לאה בת רבקה ז”ל,
חסיבה חסידה בת סוליקה ז”ל.
לזש”ק :סלעית בת רותי.

למעט קבלת לויות
בין השעות  10:00-8:00בבקר
לאחר מכן יש לפנות לרב אברהם לורבר
054-4348735

בברכת חג שמח
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

הרבנות והמועצה הדתית
מחלקת הכשרות
באר שבע

הודעה חשובה
לקראת חג השבועות הבעל"ט
ידע הציבור להזהר:
בכל המקומות שמוכרים

דברי מאפה חלבי וגם פרווה
חייבת להיות הפרדה מוחלטת

אנו מברכים את תושבי עירנו באר שבע היקרים

בחג שמח ומועדים לשמחה

יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

הרב יהודה דרעי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע
רבני השכונות ורבני הקהילות

שלמה אוחיון

בתבניות ובמלקחיים וכו'
במידה וראיתם מקום אשר עומד
תחת פיקוחינו ואינו נזהר בהפרדה
מוחלטת ,נא להודיע למח' הכשרות
טל 6204000 :שלוחה 5

מזכיר המועצה הדתית

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

העלון מוקדש לעילוי נשמת
מרת

אסתר דרעי
בת מרים
ת.נ.צ.ב.ה

ז"ל

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

