פרשת השבוע :חקת

עורך :הרב עוזיאל אדרי

חשבונו של עולם

נאמר בפרשתנו" :על כן יאמר בספר מלחמות
ה'" אומר הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין
זצוק"ל: אומות העולם מנצחות בליגיונות
ובתותחים ,אבל העם היהודי מנצח בכוח
"הספר"  -בכוח ספר התורה אנו מנצחים את
המלחמות וזה שנאמר "בספר" דהיינו על ידי
לימוד בספר התורה עושים את "מלחמות ה'",
ומנצחים במלחמה.
וזה מה שנאמר בפרשתנו" :על כן יאמרו
המושלים בואו חשבון" אומרת הגמרא" :בואו
ונעשה חשבונו של עולם אלו המושלים
ביצרם".המילה "מושלים"משמשת אפוא בשתי
לשונות בלשון "משל" ובלשון "מושל" ,ושתי
המשמעויות עולות בקנה אחד" :המושלים"
ביצרם משתמשים ביצר הרע עצמו כ"משל"
ודוגמה ומתחבולותיו הם לומדים כיצד לעבוד
בברכת שבת שלום ומבורך
את ה'.
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 ח' תמוז ט' תמוז י' תמוז יא' תמוז יב' תמוז יג' תמוז יד' תמוז
לפי שעון "קיץ"
8.7.17 7.7.17 6.7.17 5.7.17 4.7.17 3.7.17 2.7.17
4:15 4:15 4:14 4:14 4:13 4:13 4:12
עלות השחר
4:20

4:21

4:22

4:22

4:23

4:23

4:23

זריחה  -הנץ החמה 5:46

5:46

5:47

5:47

5:48

5:48

5:49

זמן טלית ותפילין
שקיעה

19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51

צאת הכוכבים

20:08 20:08 20:08 20:08 20:08 20:08 20:08

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:28

8:29

8:29

8:29

8:30

8:30

8:30

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:11

9:11

9:12

9:12

9:12

9:12

9:13

חקת
פרשת השבוע:
הפטרה :ויפתח הגלעדי
כניסת השבת19:26 :
יציאת השבת20:24 :
רבינו תם:
21:18
ברכת הלבנה

החל ממוצאי שבת קודש
סוף זמנה מוצש"ק פ' "בלק" עד שעה 4:38

גליון מס' 719

כי אש יצאה מחשבון
כִּי אֵׁש יָצְאָה ֵמ ֶחשְּבֹון( ...במדבר כא ,כח)
תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין( .בבא בתרא עח ,ב)

וכה הם דברי רש"י (שם) על דברי הגמ' הללו‘ :כל אחד נכוה מחופתו של חבירו
 חופתו של קטן מחופתו של חבירו הגדול ממנו' ,עכ"ל .רוצה לומר שיתבעו אתהאדם בשמים ,מדוע לא הגעת לדרגת חבירך הגדול ממך ,הרי גם אתה היה בכוחך
לעשות כן .וז"ש הש"ס ‘תצא אש ממחשבין' ,היינו אותם שמחשבין ומנצלים את
כל כוחם בלימוד התורה ועבודת ה' ‘ -ותאכל את שאינן מחשבין' ,היינו אותם
שלא חישבו את כל כוחם בלימודם ובעבודתם.
וזה מבואר יותר בגמ' (יומא לה ,ב) :תנו רבנן עני ועשיר ורשע באין לדין ,לעני
אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה  -כדוגמת הלל הזקן שלמד תורה מעוני.
ולעשיר אומרים לו ,מפני מה לא עסקת בתורה  -כדוגמת ר"א בן חרסום שהיה
עשיר מופלג ואעפ"כ למד תורה .ולרשע אומרים לו ,מפני מה לא עסקת בתורה
 כדוגמת יוסף הצדיק אשר חרף כל ניסיונותיו התגבר על יצרו .נמצא שהללמחייב את העניים ,ור"א בן חרסום מחייב את העשירים ,ויוסף הצדיק מחייב
את הרשעים ,עכת"ד .ושמעתי בזה רמז נפלא בשם רבינו יוסף חיים (הבן איש חי)
שביאר הכתוב (משלי יט ,כא) ‘ועצת ה' היא תקום'‘ ,היא' ראשי תיבות הלל יוסף
אליעזר ,והיינו שע"י שלושה אלו ‘עצת ה' היא תקום' .הנה כי כן שוב מפורש
לפנינו ,שעל האדם ללמוד תורה ולעבוד את ה'  -בכל תנאי ובכל מצב.
וכמים צוננים על נפש עייפה הם בזה דברי המדרש (על משלי פרק י) ,וז"ל‘ :אמר
רבי ישמעאל ,בוא וראה כמה קשה יום הדין ...בא לפניו מי שיש בידו מקרא ואין
בידו משנה ,הקב"ה הופך את פניו ממנו ושרי גהינום מתגברים בו ונוטלים אותו
ומשליכין אותו לתוכה .בא לפניו מי שיש בידו שני סדרים או שלושה ,אז הקב"ה
אומר לו בני כל ההלכות למה לא שנית אותם ,ואם אומר הקב"ה הניחוהו -
מוטב ,ואם לאו עושין לו כמידת הראשון וכו' .בא לפניו מי שיש בידו תלמוד (וכל
המעלות הנזכרים שם במדרש) ,הקב"ה אומר לו בני הואיל ונתעסקת בתלמוד ,האם
צפית במרכבה' ,עי"ש כל דברי המדרש המופלאים .הרי לפנינו שתביעת האדם
בלימוד התורה מגיעה עד כדי ידיעת ‘מעשה מרכבה'!
וכמה חדים הם בזה דברי תנא דבי אליהו (פרק כה) ‘חייב אדם לומר מתי יגיעו
מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב' .הוי אומר ,שאין כאן רק עצה או מעלה
יתירה של חסידות ,אלא חיוב ממש ‘ -חייב אדם'!
אלא שעדיין לא תעזוב נפשי לשאול ,וכי כיצד ניתן לתבוע מכל אדם להבין
'במעשה מרכבה' ,או להגיע לדרגת יוסף הצדיק והלל ור"א בן חרסום ,ולא עוד
אלא שחייב הוא להגיע למעשי אבות העולם אברהם יצחק ויעקב! וצ"ל בפשיטות
שאין הכוונה בזה שיגיע האדם לדרגתם ממש ,אלא שחייב הוא בלימוד תורה
ועבודת ה' בכל כוחו בכל תנאי ובכל מצב  -כדוגמת הלל ור"א ויוסף הצדיק.
ואין גבול וסייג לגודל תביעה זו ,שכן היא מגיעה עד לפסגת הרוממות האנושית
 כדוגמת אברהם יצחק ויעקב ,ובלבד שזה לפי כוחו .וכבר נתבאר לעיל מדבריהרמב"ם ,שרק אל דעות אשר יצר את האדם  -על כל תכונותיו וכישוריו ,הוא
זה שיכול למדוד מהו 'כוחו' ,ועפי"ז נקבע דינו בשמים .וזה מדוקדק היטב בדברי
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

המדרש הנז"ל ,שאם אמר הקב"ה 'הניחוהו מוטב' ,והבן.
ולפי הנראה זהו ההבדל שבין 'דין'  -ל'תוכחה' ,והיינו
שעל פי 'דין' שוקלים את כל זכויותיו  -מול עוונותיו ,אך
'בתוכחה' מוסיפים למדוד אותם 'לפי גודלם' (כלשון הרמב"ם)
כלומר לפי כוחו של האדם ,כדפי' .וזהו עומק דברי המדרש
הנודע (ב"ר פר' צג)‘ :אבא כהן ברדלא אומר ,אוי לנו מיום
הדין אוי לנו מיום התוכחה...ק"ו כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל
אחד לפי מה שהוא'.
ובזה יאירו דברי רש"י בגמ' (שבת פח ,ב) ,דאיתא התם‘ :אמר
רבא למיימינין בה סמא דחיי ,למשמאילים בה סמא דמותא',
ופי' רש"י שם‘ :למיימינין  -עוסקים בכל כוחם וטרודים
לדעת סודה ,כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר' ,עכ"ל.
ומכלל זה אתה למד ,שהמשמאילים בה טרודים המה בתורה
אלא שזה לא בכל כוחם ,ועל כן לא זו בלבד שאינם מקבלים
שכר אלא ענושים המה בעונש נורא ואיום של ‘סמא דמותא'.
הנה כי כן עוד ראיה מפורשת לפנינו ,עד כמה תובעים
מהאדם ללמוד תורה ולקיים את מצוותיה ‘בכל כוחו'!
ואכן יסוד זה מוכח ומבואר להדיא בגמ' (חגיגה ט ,ב) עה"פ
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע ,בין עובד אלוקים לאשר
לא עבדו (מלאכי ג ,יח)‘ :היינו צדיק היינו עובד אלוקים ,היינו
רשע היינו אשר לא עבדו .ופרקינן  -אמר ליה עובד ה' ולא
עבדו תרוייהו צדיקי גמירי( ,אך) אינו דומה שונה פרקו מאה
פעמים לשונה פרקו מאה ואחד .אמר ליה ומשום חד זימנא
קריה ליה לא עבדו ,אמר ליה אין' (כן) .והתמיהה בולטת ,וכי
בשביל פעם אחת יתהפך דינו של האדם מדרגה של עבד ה'
 לדרגה של אינו עבד ה'! ואמנם זה קושיית הגמ' ותירוצה,אך לא טרח הש"ס לתת טעם לדבריו .ועכ"פ עין רואה מכאן,
כיצד שוקלין בשמים את ‘זכויותיו' של האדם...
בשנים בהם זכיתי ללמוד תורה מפי מו"ר הגאון רבי בן
ציון אבא שאול זצ"ל ,זכורני כשלמדנו בגמ' כתובות (מב,
ב) ,הקריא הרב בניגון ובהתלהבות‘ :אמר רבא ,האי מילתא
קשאי בה עשרים ותרתין שנין ,ולא איפרק עד דיתיב רב
יוסף ברישא' (נתמנה רב יוסף לראש הישיבה) .אתם שומעים,
זעק בהתפעלות! עשרים ושתיים שנה שוברים את הראש
על קושיא אחת ,עד שמוצאים לה תירוץ! ואכן לא אחת
שמענו ממנו ביטויים מעין אלו :פעם אמר‘ ,שנה שלימה
עמדתי על הקושיא הזו עד שמצאתי לה תירוץ' .ופעם אחרת
אמר‘ ,עמלתי ששים שעות על התירוץ ואתם אדישים'! הנה
כי כן לפנינו הגדרה מאלפת אודות מידת ‘לפי כוחו' הנדרש
מהאדם ,כמבואר באורך מאמר זה.

בברכת שבת שלום ומבורך

בית הכנסת

"שירת הרמבם"
כיכר הרמבם ב"ש

בשורה משמחת לאורייתא
בשמחה רבה הרינו מודיעים כי עלה בידנו
להרחיב את מעגל הלומדים

בכולל בקר "שירת הרמבם"
בכיכר הרמבם באר שבע
בימים א-ה מהשעה 13:15 - 10:00
ומיד תפילת מנחה
לפרטים נוספים:
ר' סעדיה הי"ו 054-9788577

ברוכים הבאים לכבודה של תורה

דבר רבני הקהילות
הרה"ג אורן נזרית שליט"א
רב ק"ק "יגדיל תורה" באר שבע

הדרך לזכות לכתרה של תורה

בפרשתינו נאמר (במדבר יט ,יד)" :זֹאת הַּתֹור ָה אָד ָם ּכ ִי י ָמּות ּבְאֹהֶל",
וידועה דרשתו של ריש לקיש (ברכות סג ,ב; שבת פג ,ב; גיטין נז ,ב)
"אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם".מה הכוונה
‘כי ימות באהל'? ‘ממית עצמו עליהם'? מבאר רבי ראובן קרלנשטיין
זצ"ל ,נאמר בקהלת (קהלת ט ,יב)ּ" :כ ִי ּג ַם ֹלא יֵד ַע הָאָד ָם אֶת עִּתֹו",
הרי זו הנהגת שמים ,אדם לא ידע מתי ימות .דוד המלך ביקש מהקב"ה
מּד ַת יָמַי מַה הִיא" ,ה' נאות לגלות
(תהלים לט ,ה)" :הֹוד ִיעֵנ ִי ה' ִקּצִי ּו ִ
לו רק פרט אחד" ,בשבת תמות" ,יותר מכך אין אפשרות לגלות ,באיזו
שבת לא הודיעו.נתאר לעצמנו ,מה היה אילו לא היתה גזירה כזו שלא
ידע האדם את עתו ,אלא היינו מקבלים מידע מדויק באיזה יום כל אחד
מאתנו ימות ,מה אדם היה עושה באותו יום? מזדרז לבנק כדי לסדר כמה
ענינים בחשבון? רץ לסופרמרקט כדי לקנות עגבניות ומלפפונים ,שזיפים
ובננות? חס ושלום! היה תופס בכל כוחו כל שניה ,למוד תורה ,קיום
מצוות"...אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה" – אם יחשוב
תמיד שמא אני הולך למות‘ ,ממית עצמו עליה' ,ממילא אין לו רגע מיותר
וזמן של בטלה ,וכך התורה מתקיימת בו.עוד יש לבאר ,הגמרא (שבת פג,
ב) דורשת" :אדם כי ימות באהל" – לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית
המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה .אפילו באותם רגעים אחרונים,
שבאופן טבעי אדם מנצל אותם להיפרד לנצח מן היקרים לו ,משפחתו,
אשתו ובניו – גם רגעים אלו מחויבים בעסק התורה.על ה'חתם סופר'
מסופר ,כי לפני יציאת הנשמה ,נכנסו ה'חברא קדישא' לחדרו ,הם דיברו
ושוחחו בקול לגבי כמה עניינים ,לפתע שמעו את קולו" :מדוע מפריעים
לי ,אני כעת באמצע הלימוד!".אפילו בשעת מיתה יעסוק בתורה – "ימות
באהל."...בדרך נוספת ביאר ה'חפץ חיים' ענין זה של ‘ממית עצמו עליה',
וזאת על פי משל לסוחר גדול שהיו נוהרים אליו לקוחות רבים ,ובמשך
כל שעות היום והלילה היה טרוד במסחרו ,עד שלא היה לו זמן אפילו

להתפלל בציבור.עברו שנים ,ומיודענו מתקרב לגיל זקנה ,וחשב על עצמו:
הנה השנים חולפות ועוברות ,והוא מתקרב אל בית עולמו ,ומה יהיה עם
התכלית של עבודת ה' שעבורה בא לעולם? "מתי גם אני אעשה לביתי?".
החליט לקבוע בכל יום כמה שעות לתפילה ולימוד תורה ,וכך עשה .ביום
הראשון ראתה אשתו שבעלה מתעכב ,הלכה לפתוח בעצמה את החנות,
וכשבא שאלה אותו לפשר איחורו .ואמר לה שהיה טרוד והוכרח להתעכב.
אבל ביום השני כשראתה שעבר הבוקר ועדיין לא שב מבית הכנסת הלכה
לשם לראות מה אירע לו ,ומצאה אותו יושב ולומד .התחילה לצעוק עליו,
איך הוא עוזב את חנותו ולא מתחשב בכל הקונים שמחכים לו? השיב
לה הסוחר :הלא אם היה מלאך המות בא ליטול את נשמתי ,כלום היית
יכולה לטעון טענות מעין אלו ,שאין לך פנאי לזה בשעה כזו שהחנות
מלאה קונים .כך עליך לחשוב גם עתה ,כאילו אני מת עד שאגמור את
לימודי...וכך מבאר החפץ חיים את דברי חז"ל "אין התורה מתקיימת אלא
במי שממית עצמו עליה" ,כי אם ינסה האדם להתמודד עם כל הטענות
של היצר הרע ,לא ימצא דרך ומוצא להתגבר עליו ,והדרך היחידה היא
שיחשוב האדם את עצמו בשעת עסק התורה כאילו הוא מת ואינו יכול
לעשות דבר אחר ,וכך שום טענה לא יכולה להיטען עליו ,לא אשה ,לא
ילדים ,לא לקוחות ,הכל בטל ומבוטל .רק כך יכול לזכות לכתרה של תורה
(וראה עוד בענין זה בספרנו בס"ד ‘שיחות חיזוק' ו'אשיחה בחוקיך').ה'
יזכנו להיות מאלו הממתים עצמם באהלה של תורה ,ויפתח לבנו בתורתו
וביראתו ,וכמו שאמרו רז"ל (תמיד לב ,א)" :מה יעשה אדם ויחיה – ימית
עצמו" ,וכל הממית עצמו בלימוד תורה ,זוכה לחיים נצחיים לעתיד לבוא,
וזוכה לתחיית המתים ,כמאמר הגמרא (כתובות קיא ,ב)" :כל המשתמש
באור תורה  -אור תורה מחייהו" ,בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן!

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אורן נזרית

הילולת
הרבי
מליובאוויטש

אורות עונג שבת

"ותן בנו יצר טוב לעובדך"
כשהתלוננו בני ישראל על משה ואהרן ,שילח ה' בהם את
הנחשים השרפים והמיתו עם רב מישראל.מיד עשה משה רבינו
ע"ה נחש נחושת ושם אותו על נס" ,והיה אם נשך הנחש את
איש והביט אל נחש הנחושת וחי".
הגמרא (ר"ה כ"ט)אומרת על כך:שלא הנחש ממית ולא הנחש
מחיה" ,אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין
את ליבם לאביהם שבשמים-היו מתרפאין.ונשאלת השאלה:
אם ע"י ההסתכלות כלפי מעלה היו משתעבדים להקב"ה
ומתרפאים,לשם מה היה צורך להביט דווקא אל נחש הנחושת?
אלא ההסבר לכך הוא" :תחיית המתים"דורשת פעולה מהפכנית
מהקצה אל הקצה " -הפיכת המוות לחיים" .דבר זה בא לידי
ביטוי בנחש הנחושת.ידועהרי שהנחש רומז לעניין המיתה כי
הוא זה שגרם למוות בעולם.ולכן דווקא ע"י הנחש ניתן להפוך
את המוות לחיים .וזהו עניינה של תחיית המתים ,שהמוות
עצמו נהפך לחיים.
דבר כזה צריך לבוא ע"י עבודה מקבילה בנפש האדם -פעולה
של הפיכת החושך לאור .כאשר בני ישראל היו מביטים בנחש
הנחושת "ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמים"  -הפכו
את הלב כולו,עם יצר הרע שבו,לטוב ולקדושה,הרי בפעולת
ההפיכה הזאת של "הפיכת החושך לאור" בנפשם ,עוררו בכך
את "הפיכת הנחש הממית והרוע" ל"תחיית המתים לחיים
טובים ולשלום".
מעשה היה שנצטרכו ישראל לפרה אדומה ולא היו מוצאים.
אחר כך מצאו אצל גוי אחד ,הלכו ואמרו לו :מכור לנו את הפרה
שיש לך שאנחנו צריכים אותה .אמר להם תנו דמיה וטלו אותה
וכמה הם הדמים בשלשה או בארבעה זהובים .הסכימו לדבריו.
הרגיש אותו גוי שהם זקוקים לו מאוד ,אמר להם :איני מוכרה
לכם .אמרו לו :שמא להוסיף על הדמים אתה מבקש? וכו' ,אמרו
לו :טול לך חמשה זהובים ,טול עשרה ,טול עשרים ,עד שהגיעו
לתת לו אלף זהובים והלכו להביא לו הזהובים.מה עשה אותו
רשע?  -אמר לגוי אחד חבירו :בוא וראה איך אני צוחק על
היהודים הללו ,הנה הם מבקשים אותה ונותנים לי הדמים מפני
שלא עלה עליה עול ,הריני מעלה עליה עול ואטול את ממונם,
וכן עשה .וזה הוא סימנה של פרה אדומה :כל פרה שלא עלה
עליה עול ,שתי שערות יש בצווארה במקום שהעול נתון .וכל
זמן שלא עלה עליה עול השתי שערות זקופות הן ,ואם נתנו
עליה עול ,מיד שתי השערות נכפפות .ועוד סימן יש בה :כל זמן
שלא עלה עליה עול עיניה שוות ,ואם יונח עליה עול ,אז לא
יהיו עיניה שוות אלא פוזלות.כיון שבאו לקחת את הפרה והראו
לו את הזהובים ,מיד נכנס והוציאה להם ,התחילו מסתכלים בה
ורואים את סימניה .אמרו לו :טול פרתך אין אנחנו צריכים לה
ותצחק על אמך .כיון שראה אותו רשע כן התחיל אומר ברוך
שבחר באומה זו ,ונכנס לביתו ותלה את עצמו מתוך צערו ,כן
יאבדו כל אויביך ה'.
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