בס"ד

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

עורך :הרב עוזיאל אדרי

פרשת השבוע :לך לך

גליון מס'

735

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר העורך

דבר רב העיר שליט"א

לך לך לעצמך

צדיק כתמר יפרח

(במלאת ארבע שנים לפטירתו של מרן מאור ישראל זצוק"ל)

וְ ֶא ֶע ְשָׂך לְ גֹוי גָ ּדֹול וַ ֲאבָ ֶרכְ ָך וַ ֲאגַ ְדּלָ ה ְש ֶׁמָך וֶ ְהיֵ ה בְ ָּרכָ ה (בראשית יב ,ב)

ואעשך לגוי גדול ,זה שאומרים אלוקי אברהם .ואברכך ,זה שאומרים אלוקי יצחק.
ואגדלה שמך ,זה שאומרים אלוקי יעקב .והיה ברכה ,יכול יהיו חותמין בכולן,
תלמוד לומר והיה ברכה – בך חותמין ולא בהם (רש"י)

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

לוח זמנים שבועי
מדוייק לבאר-שבע לפי שעון חורף

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים
ט' מרחשון י' מרחשון יא' מרחשון יב' מרחשון יג' מרחשון יד' מרחשון טו' מרחשון
לפי שעון "חורף" 4.11.17 3.11.17 2.11.17 1.11.17 31.10.17 30.10.17 29.10.17
4:50 4:49 4:48 4:47 4:46 4:45 4:44
עלות השחר
4:56 4:56 4:55 4:54 4:53 4:52 4:51
זמן טלית ותפילין
6:01 6:00 5:59 5:59 5:58 5:58 5:57
זריחה  -הנץ החמה
16:52 16:53 16:54 16:54 16:55 16:56 16:57
שקיעה
17:05 17:06 17:07 17:08 17:09 17:10 17:11
צאת הכוכבים
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:07 8:06 8:06 8:05 8:05 8:04 8:04
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:40 8:39 8:39 8:38 8:38 8:38 8:37

ברכת הלבנה

החל ממוצאי שבת "פרשת "לך לך"
סוף זמנה ליל חמישי י"ג מרחשון כל הלילה.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

לך לך
למה תאמר

17:39
18:29
19:06

הכל הולך אחר החיתום ,וכיון שהבטיחו הקב"ה לאברהם 'בך חותמין ולא בהם' ,הרי הוא כאומר אתה הגדול
שבהם .וצריך להבין ,הרי אברהם אבינו היה עמוד החסד ויצחק אבינו היה עמוד העבודה ויעקב אבינו היה עמוד
התורה ,ומשנה ערוכה היא (פאה א ,א) ש'תלמוד תורה כנגד כולם' .ברם המעיין בדברי רש"י (קידושין מ ,א ד"ה רבי
אידי) ימצא שלא אמרו במשנה 'ותלמוד תורה כנגד כולם' ,אלא באופן שנהנין הבריות מתורתו של הלומד ,עי"ש.
והיא התורה שנקראת 'תורת חסד על לשונה' (משלי לא ,כו) ,כמבואר בגמ' (סוכה מט ,ב) 'וכי יש תורה של חסד ויש
תורה שאינה של חסד ...אלא תורה ללמדה – זו היא תורה של חסד ,שלא ללמדה – זו היא תורה שאינה של חסד',
עי"ש .ואכן תכלית כל חסדיו של אברהם אבינו ,היו לפרסם את שמו של הקב"ה בעולם ,כמבואר במדרש (ילקוט
שמעוני) עה"פ (בראשית כא ,לג) ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם' :מלמד שהקריא אברהם אבינו
שמו של הקב"ה לכל עובר ושב' .וכן מפורש ברש"י ,עי"ש .הרי לפנינו ,שעמוד החסד של אברהם אבינו אינו אלא
עמוד של 'תורת חסד' ,ומעתה שוב לא יפלא מדוע הבטיחו הקב"ה – 'בך חותמין ולא בהם' ,והבן.
וכעין זה ממש מצינו במדרש (דברים רבה יא ,ג)' :מהו ואת עלית על כולנה ,מדבר במשה שנתעלה יותר מן הכל...
נח אמר למשה אני גדול ממך שניצלתי מדור המבול ,אמר לו משה אני נתעליתי יותר ממך ,אתה הצלת את עצמך
ולא היה בכוחך להציל את דורך ,אבל אני הצלתי את עצמי והצלתי את דורי כשנתחייבו כליה בעגל .מנין ,שנא'
(שמות לב ,יד) וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו .משל למה הדבר דומה ,לשתי ספינות שהיו בים והיו בתוכן
שני קברניטין ,אחד הציל את עצמו ולא הציל את ספינתו ,ואחד הציל את עצמו ואת ספינתו .למי היו מקלסין ,לא
לאותו שהציל את עצמו ואת ספינתו .כך נח לא הציל אלא את עצמו ,אבל משה הציל את עצמו ואת דורו ,הוי ואת
עלית על כולנה' ,עכ"ל .וזה עומק כוונת הזוה"ק' :ואיהו עאל לשבעין עלמין גניזין דלא זכי להו בר נש אחרא'.
הנה כי כן ,זכה משה רבינו ע"ה לכתר 'ואת עלית על כולנה' ,לא בשל ענוותנותו המופלגת – 'והאיש משה עניו
מאוד מכל האדם' ,ולא בשל מעלה יתירה של נבואה שהיתה בו – 'ולא קם נביא עוד בישראל כמשה' ,ולא בשל
הדוגמא האישית ששימש לצאן מרעיתו – 'ואתה תצוה' ,וגם לא בשל גדלותו העצומה אשר הרקיעה שחקים עד
כדי – 'ותחסרהו מעט מאלוהים' ,אלא בשל זיכוי הרבים ומסירות נפשו להצלת הדור – 'אני הצלתי את עצמי והצלתי
את דורי'.
ומקדמת דנא שמעתי בזה רמז מתוק בשם הרבי מאוסטרצ'וב זצ"ל ,אשר באחד מפגישותיו עם הגר"ח עוזר
זצ"ל דן עמו מי ראוי לתואר 'גברא רבה' אשר בו דיברה הגמ' (מכות כב ,ב) 'כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי
ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה' (כמה טיפשים אותם אנשים שקמים בפני ס"ת ולא קמים בפני ת"ח) .והנה הגמ'
שם למדה כן ,מהא דאמרה תורה לגבי מלקות 'ארבעים יכנו' (דברים כה ,ג) ואילו חכמים העמידו אותם על שלושים
ותשע ,ומכאן שגדול כוחם של ת"ח יותר משל תורה ,עכת"ד הגמ' עי"ש .והעיר הרב ,הרי מצינו כעין זה ממש לגבי
מצות ספירת העומר ,דאמרה תורה (ויקרא כג ,טו-טז) 'מיום הביאכם את עומר התנופה ...תספרו חמישים יום' ואילו
חכמים העמידו אותם על ארבעים ותשעה ימים ,וא"כ מדוע בחר הש"ס להוכיח כן מדין מלקות ולא ממצות ספירת
העומר .והשיב על כך ,שרק תלמיד חכם המוריד מכה מיהודי ראוי לתואר גברא רבה! ומעתה שוב לא יפלא מדוע
זכה דוקא משה בתואר הנכסף 'ואת עלית על כולנה' ,בעבור הצלת הדור.
ובאמת לכשנתבונן נראה ,דהאי 'בך יהיו חותמין' שנשתבח בו אברהם אבינו וכתר 'ואת עלית על כולנה' שהוכתר
בו משה רבינו ,אינו תואר של כבוד גרידא מפני מעלת זיכוי הרבים המופלגת שהיתה בהם .אלא אדרבה היא
הנותנת ,בשכר זאת שזיכו את הרבים ולימדו תורה לאחרים ,אזי תורתן היתה מתברכת ומשתבחת עד שהגיעו
למעלות רמות ונשגבות בתורה .וכדרך שאמרו בגמ' (עירובין נג ,א)' :בני יהודה דגלו מסכתא ,נתקיימה תורתן
בידם .בני גליל דלא גלו מסכתא ,לא נתקיימה תורתן בידם .דוד גלי מסכתא ,שאול לא גלי מסכתא .דוד דגלי
מסכתא – כתיב ביה (תהלים קיט ,עד) יראיך יראוני וישמחו ,שאול דלא גלי מסכתא – כתיב ביה (שמואל א – יד,
מז) אשר יפנה ירשע' .ופי' רש"י (שם)' ,דגלו מסכתא ,למדו לאחרים ,כך שמעתי' .ובגמ' (גיטין נט ,א) הוסיף
רש"י' :שאול גדול בתורה היה ,אלא שלא לימד לאחרים ,כדאמרינן בעירובין (שם) שאול לא גלי מסכתא
להכי כתיב ביה בכל אשר יפנה ירשיע' ,עכ"ל [וגמ' זו דעירובין היתה שגורה בפיו של מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל
בכל עת אשר ביקש לזרז את האברכים במעלת זיכוי הרבים ,ואף הביאה בהקדמה לחיבוריו הק' .ואכן כמה נאים

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
הדברים למי שאמרם].

וזה מבואר יותר בגמ' (כתובות נ ,ב) עה"פ הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד
(תהלים קיב ,ג)' :זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים' ,וכה הם דבריו הנפלאים של
המהרש"א שם :כשם שהנותן צדקה אינו חסר כלום כמו שנאמר 'ובחנוני נא בזאת...
והריקותי לכם עד בלי די' (מלאכי ג ,י) ,כך הוא ממש לגבי הלומד תורה ומלמדה
לאחרים ,שאינו חסר מתורתו אלא אדרבה הוא מוסיף לו למוד כמו שנאמר (תענית ז,
א) הרבה למדתי מרבותי וכו' ומתלמידי יותר מכולן ,עכת"ד עי"ש.
ושוב מצאנו יסוד זה מפורש בגמ' (נדרים נה ,א)' :מאי דכתיב וממדבר מתנה
וממתנה נחליאל ומנחליאל במות (במדבר כא ,יח-יט) ,אמר ליה כיון שעושה אדם את
עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל – תורה ניתנה לו במתנה' .ופי' רש"י שם' :כמדבר
שהוא מופקר לכל ,מלמד תורה בחינם לכל' .ועוד הלום חזינן התם (נד ,א)' :מאי דכתיב
לחיו כערוגת הבושם (שיר השירים ה ,יג) ,אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל
דשין בה וכבושם הזה שהכל מתבשמין ממנו ,תלמודו מתקיים .ואם לאו ,אין תלמודו
מתקיים .ושוב פי' רש"י שם' ,שהכל מתבשמין ממנו – שמלמד תורה לתלמידים' .וגם
עוד הלום חזינן בגמ' (עבודה זרה לה ,ב)' :מאי דכתיב (שיר השירים א ,ג) לריח שמניך
טובים ,למה ת"ח דומה לצלוחית של פלייטון ,מגולה – ריחה נודף ,מכוסה – אין ריחה
נודף .ולא עוד אלא שדברים מכוסין ממנו מתגלין לו ,שנאמר עלמות אהבוך – קרי ביה
עלומות' .ושוב חזר רש"י שם לפרש' ,מתגלין לו מעצמן בלא טורח כשהוא מלמדן',
עי"ש( .וע"ע רש"י פסחים פז ,א עה"פ 'אני חומה ושדי כמגדלות') .ואפשר שרש"י הוסיף
תיבת 'בחינם' ,מפני שהמלמד תורה בחינם ,סימן מובהק הוא עד כמה התורה חביבה
בעיניו ,ועל כן היא הנותנת שתלמודו משתבח ,וכדפי' [וע"ע מה שהרחבנו בזה בספרי
אמרי יהודה מאמרים – מאמר 'עמלה של תורה'].

וכמה מופלאים הם בזה דברי בעל ההפלאה עה"פ 'צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון
ישגה' (תהלים צב ,יג) ,וזת"ד :עצי התמר והארז שונים המה במהותם ובצורתם .שכן
עץ התמר מצמיח מתוכו פירות לרוב ,ולכן נמוך הוא מעץ הארז ,מפני שהפירות יונקים
ממנו הרבה ומתישים את כוח צמיחתו .אך לעומתו עץ הארז אינו נותן פירות כלל ,ולכן
גבוה הוא יותר מעץ התמר .וזה שאמר הכתוב לגבי התמר לשון 'יפרח' ,ואילו בארז
נקט לשון 'ישגה' .ולכן המשיל הכתוב את הצדיק ל'תמר' מפני שהכל נהנין מפירות
תורתו .ברם הבטיחו הכתוב שאל לו לחשוש פן התורה שהוא מלמד לאחרים תחסר
בצמיחתו בתורה ,אלא אדרבה בעבור זה יגדל ויתרומם בתורה כעץ הארז .וז"ש אמנם
'צדיק כתמר יפרח' – אך 'כארז בלבנון ישגה' ,והדברים מאירים ומזהירים.
ועתה שא נא עיניך וראה ,עד כמה ברכת הכתוב התקיימה במלואה במרן 'מאור
ישראל' זצוק"ל ,אשר היה יחיד בדורו בריבוי הפצת תורה בישראל עד אשר הפקיר
עצמו וזמנו היקר למען הצלת הדור – 'כמדבר' הזה שהוא מופקר לכל ,וכמה היו הכל
מתבשמים מתורתו הנפלאה בהלכה ובאגדה – 'כבושם' הזה שהכל מתבשמים ממנו,
ומי כמוהו יכול לשאת בתואר 'צדיק כתמר יפרח' – אשר הצמיח לעולם פירות נאים
לאלפים ולרבבות ,ומי כמוהו גדל ונתעלה במעלות התורה לפסגות שלא נודע כמותן
בדורות האחרונים – 'כארז בלבנון' .ועל כן לו נאה ולו יאה הכתר שהניחו על ראשו
גדולי הדור 'ואת עלית על כולנה'!
בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הרינו מודיעים לציבור
תושבי באר שבע היקרים
פג תוקפם של תעודות הכשרות
ובימים אלו חודשו תעודות הכשרות
ולכן יש לדרוש תעודת כשרות מקורית
בתוקף עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה

כמו כן הרינו מודיעים כי אין
לסמוך על שילוט " כשר"

אלא יש לדרוש

"תעודת כשרות" מקורית בתוקף

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני השכונות

תשובות הלכתיות משולחנו
של מורינו המרא דאתרא
הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

הרה"ג יוסף דהאן שליט"א
רב שכ' ד' ומנהל מחלקת המקוואות

מהלכות שליח ציבור

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בברכת שבת שלום ומבורך

הרב יוסף דהאן

בס"ד

נס מהלך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

לכבוד רבני וגבאי בתי הכנסת בעיר באר שבע ה' עליהם יחיו

הודעות נחוצות אודות

"קדושת שירת הבקשות"

בכבוד רב
לשכת רב העיר

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

* תזכורת *

במוצאי שבת
החלפה לשעון חורף

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון ט' מרחשון תשע"ח ( )29.10.17בשעה 20:30
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