בס"ד

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

עורך :הרב עוזיאל אדרי

פרשת השבוע :וירא

דבר העורך
השגחה פרטית צמודה

אהבת ישראל

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

לוח זמנים שבועי
מדוייק לבאר-שבע
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים טז' מרחשון יז' מרחשון יח' מרחשון יט' מרחשון כ' מרחשון כא' מרחשון כב' מרחשון
לפי שעון "חורף" 11.11.17 10.11.17 9.11.17 8.11.17 7.11.17 6.11.17 5.11.17
4:57 4:56 4:55 4:54 4:53 4:52 4:51
עלות השחר
5:03 5:02 5:01 5:00 4:59 4:58 4:57
זמן טלית ותפילין
6:08 6:07 6:06 6:05 6:04 6:03 6:02
זריחה  -הנץ החמה
16:47 16:48 16:48 16:49 16:50 16:50 16:51
שקיעה
17:00 17:01 17:02 17:02 17:03 17:04 17:05
צאת הכוכבים
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:11 8:10 8:09 8:09 8:08 8:08 8:07
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:43 8:42 8:42 8:41 8:41 8:40 8:40

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

וירא
ואשה אחת

16:33
17:23
17:59
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אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

איתא במסכת שבת (קכז ,א)" :גדולה הכנסת
אורחים מהקבלת פני שכינה" .מבאר רבי משה לייב
מסאסוב לכל יהודי מגיע השגחה פרטית צמודה,
השכינה מצויה תמיד ובכל מקום ,וכשאדם מרים
עיניו למרום הרי הוא מקביל את פניה ורואה ישועות,
משא"כ הכנסת אורחים צריך לחפש ולהתייגע ,ולכן
מעלתה גדולה .חולה קשה מאד פנה לרבי מרדכי
מנשכיז זי"ע ,וביקש ברכתו ,אמר לו "סע לפרופסור
שבאניפולי" .בהגיעו נודע לו כי במקום נידח זה אין
שום פרופסור ,ואפילו לא רופא או חובש .חזר האיש,
שאלו הצדיק" :מה עושים תושבי אניפולי כשמישהו
חולה?" .השיב" :וכי מה יעשו? יבטחו בהקב"ה
שישלח להם רפואתו" .אמר הצדיק" :זה הפרופסור
ששלחתי אותך אליו' ,רופא כל בשר' הוא יעזור לך,
תרים עינך למרום ותקבל ישועה".

גליון מס'

יִש ַמע ֱאֹלהִ ים ֶאת קֹול הַ נַעַ ר (בראשית כא ,יז)
וַ ְ
את קול הנער :שיפה תפילת החולה מתפילת אחרים עליו ,והיא קודמת להתקבל (רש"י)

בדברי רש"י הללו נמצא גילוי מופלא לשאלה גדולה אשר עמדו בה רבותינו הראשונים והאחרונים :האם
תפילת האדם על עצמו עדיפה יותר מתפילת אחרים עליו והיא מתקבלת יותר ,או שמא עדיף יותר שאחרים
יתפללו עליו .ואמנם השכל וההגיון מורים שתפילת האדם על עצמו חשובה יותר ,שהרי היא בוקעת מתוך שברון
לב ,וכבר נאמר 'קרוב ה' לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע' (תהלים לד ,יט) ועוד נאמר 'לב נשבר ונדכא אלוקים לא
תבזה' (תהלים נא ,יט) וכן נאמר 'שערי דמעה לא ננעלו' ,ללמדך שאין לך דבר המועיל לעורר רחמי שמים וקיבול
תפילות יותר משברון הלב .מכל מקום גמרא ערוכה היא לפנינו (ברכות ה ,ב) אודות רבי יוחנן שחלה והלך לפני
רבי חנינא שיתפלל עליו ,אמר לו רבי חנינא האם חביבין עליך יסורים ,אמר לו לא הן ולא שכרן .אמר לו תן לי
את ידך ,התפלל עליו והקימו מחוליו .ושאלה הגמ' מדוע רבי יוחנן נזקק לתפילתו של רבי חנינא ,וכי לא יכל
להתפלל על עצמו .ועל כך השיבה הגמ'' ,שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים' ,והיינו כשחלילה מידת הדין
מתוחה על החולה הרי שהוא כבול בה ורק אחרים יוכלו להתירו ממאסרו ,עי"ש .ברם ,כאמור מדברי רש"י
הנזכרים משמע ,שיפה תפילת החולה – מתפילת אחרים עליו והיא קודמת להתקבל .וכבר תמהו עליו רבים
מרבותינו הראשונים ,היאך נעלמו ממנו דברי התלמוד המפורשים 'שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים',
ופירשוהו באופנים שונים כל אחד כיד ה' הטובה עליו .והקרוב אלי בזה ,הוא פירושו הנפלא של הגאון חתם
סופר אשר חילק בין תפילת הגויים לתפילתן של ישראל ,שכן הכתוב אשר דיבר בו רש"י מיירי בהגר וישמעאל,
ואצל הגויים שאין ביניהם ערבות זה לזה פשוט שתפילת האדם על עצמו מתקבלת יותר .אך עם ישראל אשר
ערבים זה לזה אפשר שתפילת אחרים עליו חשובה יותר ,שכן מתקיים בה תרתי :יש בה שברון לב ,מפני שכל
אחד מרגיש בכאב של חבירו עד כדי שברון לב .וכן יש בה מעלה שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים,
עכת"ד .הרי לפנינו מפורש ,שאין תפילת אחרים על החולה מתקבלת מבלי שיחוש המתפלל בכאבו של החולה
עד כדי שברון לב כמו אצל החולה עצמו!
ואכן הרואה יראה שמידה זו של ערבות הדדית טבועה רק בנפש העם היהדי .דהנה על הכתוב (יחזקאל לד,
לא) 'ואתן צאן מרעיתי אדם אתם' ,דרשינן בתלמודא (יבמות סא ,א וב"מ קיד ,ב)' :אמר רשב"י אתם קרויין אדם ואין
העכו"ם קרויין אדם' .ומהאי דרשה יליף רשב"י (שם) שאין קברי העכו"ם מטמאים דהא 'אדם כי ימות באהל'
כתיב ,עי"ש .וצריך ביאור במה משבח הכתוב את ישראל יותר משאר אומות ,וכי משום שהם קרויין 'אדם'
ואין אומות העולם קרויין אדם .והרי אדרבה לישנא ד'אדם' לשון שפלות הוא כמבואר להדיא בגמ' שבת (פט,
א) ,דדרשינן התם עה"פ (תהלים סח ,יט)' :עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם – בשכר זאת שקראוך אדם,
לקחת מתנות' .ופי' רש"י (שם)' :בשכר שחרפוך וקראוך אדם נוצר מהאדמה לשון שפלות' .הרי לפנינו מפורש
דלישנא ד'אדם' לשון שפלות הוא ,והוא משום דמורה הוא על בריאתו מהאדמה כדכתיב (בראשית ב ,ז) 'ויצר ה'
אלוקים את האדם עפר מן האדמה' .וא"כ צ"ב במה משבח הכתוב ביחזקאל את ישראל יותר מכל האומות
באומרו 'ואתן צאן מרעיתי אדם אתם' .וביותר יפלא ,מה חידש רשב"י בהאי קרא טפי ממ"ש בו להדיא ,והא
מקרא מלא הוא 'אדם אתם' ,ושמע מיניה שאין אומות העולם קרויין אדם.
ברם כבר נודע בזה פירושו הבהיר של המהר"ם מלובלין ,שאמנם הכינוי 'אדם' במהותו הוא לשון שפלות,
וכל לשון 'איש' שבמקרא לשון חשיבות הוא כדוגמת הנאמר במרדכי הצדיק 'איש יהודי היה בשושן הבירה'
(אסתר ב ,ה) .מכל מקום ,יש מעלה בלשון 'אדם' על פני לשון 'איש' ,והיא האחדות הרמוזה בתוכו .שכן לשון 'אדם',
אי אפשר להכפילו בלשון רבים והיינו 'אדמים' ,אלא תמיד הוא לשון יחיד .וזה עומק חידושו של רשב"י – 'אתם
קרויים אדם' ,פתח בלשון רבים וסיים בלשון יחיד ,לאמר שכל ישראל בכללותם קרויים 'אדם' – גוף אחד אתם!
וזאת מעלתו של עם ישראל על פני כל אומות העולם ,עכת"ד (בתוספת ביאור).
וזה לענ"ד עומק דברי התלמוד (שלהי דרך ארץ זוטא)' :הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום
ועשו חניה אחת ,הרי השעה שאתן להם את תורתי' .וצריך ביאור ,הרי בכלל 'אהבת השלום' יש 'שנאת
המחלוקת' ,ושניהם כאחד נכללים בתנאי האחרון של 'חניה אחת' .ואם כן ,מדוע הוצרכו לחלקם לשלושה
תנאים .ונראה לענ"ד ברור ,שבאמת יש כאן רק תנאי אחד של 'ועשו חניה אחת' ,אלא שהקדים לפניו
את שני התנאים הראשונים ,כדי להורות מהו משמעות התנאי של 'חניה אחת' .והיינו ,לא די בשנאת
המחלוקת וגם לא באהבת השלום ,אלא צריך אחדות בפועל של 'חניה אחת' ממש – כדוגמת אחדות
האדם עם עצמו ועם בנו .וזה מוכח ומבואר ,מתוך דברי רש"י על הפסוק (שמות יט ,ב)' :ויחן שם ישראל
– כאיש אחד בלב אחד' .ולפי הנראה ,פירוש רש"י מקורו בדברי התלמוד הללו.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
ועל כל פנים ,ברור שזה כוונת דברי רבי עקיבא (ירושלמי נדרים ט ,ד) במה שקם ודרש:
'ואהבת לרעך כמוך – זהו כלל גדול בתורה' ,רוצה לומר שמצוה זו היא 'היסוד'
שעליו עומדת כל התורה כולה.
ועתה בוא נראה ,עד היכן מגיעה מצות 'ואהבת לרעך כמוך' .דהנה על דברי רבי
עקיבא שדרש על מצוה זו – 'זהו כלל גדול בתורה' ,מצאנו חולק על השקפה זו,
והוא בן עזאי שאמר לא כי ,אלא 'זה ספר תולדות אדם (בראשית ה ,א) – זהו כלל
גדול בתורה' .והדברים תמוהים ואומרים דרשני .ואכן ראה ראיתי למי שהביא בשם
הראב"ן פירוש נפלא בביאור פלוגתא זו ,וזה תוכן דבריו :רבי עקיבא סבר ,שאין
לך אהבה גדולה יותר – מאהבת אדם את 'עצמו' ,ולכן קם ודרש 'ואהבת לרעך
כמוך – זהו כלל גדול בתורה' ,לאמר אהוב את חבירך כפי שאתה אוהב את עצמך!
אולם לעומתו בן עזאי סבר ,שיש אהבה גדולה יותר – מאהבת עצמו ,והיא אהבת
אב את 'בנו' .ולכן קם ודרש 'זה ספר תולדות אדם – זהו כלל גדול בתורה' ,דהיינו
ראה בכל אדם 'תולדה' שלך ,ועל כן אהוב אותו כפי שאתה אוהב את בנך ממש!
ואנו אין לנו אלא להשתומם ,לאלו דקויות של אהבה הוצרכו רבותינו לדקדק עד כדי
פלוגתא של תנאים!
אכן כאמור זוהי אהבת ישראל הנגזרת מהערבות ההדדית של כל אחד מישראל
המתפלל על חבירו – לחוש בכאב הזולת כאילו היה זה כאבו הפרטי ממש! ותכונה
זו בשיא התגלמותה ראינו אצל מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל ,אשר רבבות האנשים
ששטחו בפניו במרוצת השנים את צרתם וביקשו את עצתו וברכתו ,ראו בחוש איך
הוא כואב את כאבם עד כדי דמעות שזלגו מעיניו כאילו היה זה כאבו הפרטי ממש.
והעיד מזכירו האישי ר' צבי חקק ,שלא אחת נאלץ הוא לעצור בעד אנשים שביקשו
לפגוש את מרן כדי לשטוח את צרתם ,בטענה 'שמרן שמע היום מספיק צרות
והדבר פוגע בבריאותו'! גם הפסקים הרבים שכתב להתיר עגונות מכבלי עגינותן או
פסולי חיתון למיניהם ,נבעו מתוך אחריות ותחושת חרדה וכאב לגורלם המר ,ולכן
שם לילות כימים במסירות נפש עילאית למצוא להם מזור ותרופה על פי ההלכה
הצרופה .ודוגמא מאלפת לכך שמעתי מבנו הגאון רבי דוד יוסף שליט"א אשר העיד
שכאשר רבינו נזקק לפני כעשר שנים לטיפול רפואי דחוף ומיידי ,ביקש מרופאיו
לשחררו לשלוש שעות לביתו ורק אחר כך לבצע את הטיפול ,שכן הוא באמצע
עריכת תשובה אודות היתר עגונה ,וכיון שאינו יודע מה יעלה בגורלו אחרי הטיפול,
חשש פן תישאר העגונה גלמודה ללא פסק .והדברים מדהימים ומדברים הם בעד
עצמם!
בברכת שבת שלום ומבורך

להסיר מכשול
לאור תלונות מתושבי העיר על הטעיה בכשרות
הרינו מבהירים בזאת:
כל עסק אשר יש לו כשרות רגילה בלבדומפרסם שיש
לו מוצרים בד"ץ כגון :בשר ,ירק גוש קטיף וכו'

אין אנו אחראים לכשרות המהדרין במקום
תעודת ההכשר הינה על כשרות רגילה בלבד.
(יש בזה הונאה בכשרות)
בכשרות מהדרין יש לבדוק את תעודת הכשרות למהדרין.

וכמו כן אנו מודיעים

שפג תוקפם של תעודות הכשרות
ובימים אלו חודשו תעודות הכשרות
ולכן יש לדרוש תעודת כשרות מקורית
בתוקף עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה
וכן 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 ישראל חדאד שליט"א
מנהל מחלקת הנישואין
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע

"הלכות ברכת הגומל" א'

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 ישראל חדאד

בס"ד

טרם יקראו

אורות עונג שבת

עקידת יצחק
מסירות נפש

קונה עולמו בשעה אחת

בספר "מגיד מישרים" (ר"פ תצוה) מסופר על המלאך
"המגיד" שהיה מתגלה ולומד עם מרן ה"בית יוסף",
שפעם אחת בא "המגיד" ובישר ל"בית יוסף" ,כי יזכה
למסור את נפשו על קידוש ה' (אך למעשה הוא לא זכה
לזה מישום איזה סיבה שהיא).
והנה ייפלא :איזו זכות יש בדבר? והלא כשיאריך ימים
ויעסוק בתורה יקנה לו חיי עולם הבא ,ובפרט על מרן
ה"בית יוסף" שכל עם ישראל הולכים לאורו ,ואמר אחד
מגדולי התורה הצדיקים שקומתו של מרן ה"בית יוסף"
גבהה עד כדי כך שיש לו חלק וזכות בכל מצווה שיהודי
עושה .ולעומת זאת ,כשימות על קידוש ה' ,הלא יחסר
לו כל אותו מעשה טוב שהיה יכול לעשות בשנים רבות?
אלא נאמר בספה"ק :שמעלת קידוש ה' גבהה מאוד מכל
מעשה שיכול היה לעשות  -גם בחמישים שנה! שכן
מי שמוסר את נפשו על קידוש ה' ,קונה עולמו בשורש
ובמדרגה כה גבוהה ,עד כי אין כל תורה ומצוות יכולים
להגיע שמה ,כענין שנאמר בגמרא במסכת בבא בתרא
(י' ע"ב) על הרוגי לוד ,שאין כל בריה יכולה לעמוד
במחיצתם.

מסירת הרצון

"מסירות נפש" אינה כדעת העולם ,שהיא הריגה על
קידוש ה' בלבד ,היא כוללת גם ובעיקר את "מסירת
הרצון" .שכן" ,נפש" משמעה גם "רצון" כמו שנאמר
"אין נפשי אל העם הזה" .ומהי "מסירת הרצון"?
אומר ה"אור התורה" :שיגביר אדם את רצונו ותשוקתו
לדבקה בו יתברך ,עד שימסור את כל כולו ורצונו
הפנימי למען ה' יתברך .ועל ידי כך ימעטו בעייניו ולא
יחפוץ בשום דבר אחר מענייני העולם.

סיוע מלמעלה

מסופר על "בעל התניא" זיע"א :שכל חייו שם דגש
ותבע מחסידיו "מסירות נפש" על התורה ומצוותיה .ימים
אחדים לפני הסתלקותו אמר" :משביע אני בחיי נפשי,
ובכל זמן כאשר יהודי יעשה ויפעל למען
מקום
הננו לבשר לציבורשבכל
התורה
שוחרי
התורה ומצוותיה מתוך "מסירות נפש" ,הריני נותן את כל
התורהבשבת
בעירנו הק' ,כמידי חודש
מברכין,לבא אליו לסייע בידו ולעזור לו".
והמצוות שלי

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

בית דין צדק לענייני ממונות
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
נייד052-7670510 :
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