בס"ד

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

פרשת השבוע :יתרו

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
טוב עין יבורך

"כי בדבר אשר זדו עליהם" אומר הבעל שם טוב הק'
זיע"א :מכאן למדים שאדם שדן את חבירו לכף זכות,
ותמיד מסנגר ומדבר טוב על השני ,הרי בכך הוא עושה
טובה לעצמו ,שנאמר "טוב עין יבורך" .וההסבר לכך
שעונשו של אדם נקבע לפי פסק דינו שלו עצמו .כיצד?
כאשר יהודי רואה יהודי שני עושה מעשה רע מיד הוא
פוסק בליבו את העונש הראוי לו ,בכך הוא פוסק גם
כן על עצמו שכן גם הוא עצמו אינו חף מעוון זה .לזה
רומז הפסוק "כי בדבר אשר זדו עליהם".
ועפי"ז מבאר הבעש"ט את לשון המשנה "ונפרעין מן
האדם מדעתו ושלא מדעתו" שבתחילה שואלים את
"דעתו " על אדם אחר שעשה מעשה מסויים .וכאשר
פוסק את הדין בחושבו שהמדובר אודות "פלוני" –
נפרעין "ממנו" על עניין הדומה שהוא עצמו עשה,
ועתה הרי זה "שלא מדעתו" ,שכן ,ביודעו שפסק בכך
את הדין על "עצמו" רצונו לחזור בו.

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום ו' שבת קודש
יום ד' יום ה'
יום ג'
יום ב'
יום א'
יט' שבט כ' שבט כא' שבט כב' שבט כג' שבט כד' שבט כה' שבט
10.02.18 09.02.18 08.02.18 07.02.18 06.02.18 05.02.18 04.02.18

עלות השחר
5:23
זמן טלית ותפילין
5:29
זריחה  -הנץ החמה 6:35
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:39
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:11
חצות יום ולילה
11:55
מנחה גדולה
12:25
פלג המנחה
16:26
שקיעה
17:21
צאת הכוכבים
17:34

5:22
5:28
6:34
8:38
9:11
11:55
12:25
16:26
17:22
17:35

5:21
5:28
6:33
8:38
9:11
11:55
12:25
16:27
17:23
17:36

5:20
5:27
6:32
8:37
9:10
11:55
12:25
16:28
17:23
17:37

5:19
5:26
6:31
8:37
9:10
11:55
12:25
16:28
17:24
17:38

5:18
5:25
6:30
8:36
9:10
11:55
12:25
16:29
17:25
17:39

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

יתרו
בשנת מות

16:59
17:51
18:26

5:17
5:24
6:29
8:36
9:09
11:55
12:26
16:30
17:26
17:39

גליון מס'

749

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
אבידת מנהיג הדור

דברים מרטיטים ומילי דהספידא שנשא כב' מו"ר הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
בבית המדרש "משכן שמעון" בבאר שבע יע"א
עם כלות שלושים ימי האבל על הסתלקותו של מרן ראש הישיבה
הגאון הגדול רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל.
במסע הלווית מרנא ורבנא הגר"א מווילנא זצוק"ל שיצאה מחצר בית הכנסת הגדול בווילנא ביום
שני בשבת ה' דחג הסוכות י"ט תשרי תקנ"ח ,ככל הנראה לא נישאו הספדים בפניו .מובן שלא היה זה
משום קדושת החג ,שהרי לפי ההלכה חכם שמת מקוננים ומספידים אותו גם בחול המועד .וגם לא מפני
שציוה שלא להספידו ,שכן ידוע שהספידוהו בווילנא אחרי החג בכל יום ,כפי שמצינו בדברי בעל החיי
אדם" :ואף שאנחנו מספידים אותו בכל יום ומספרים מעשיו ,בכל יום נתחדש מעשיו" .אלא יותר נראה
שאם לא הספידוהו בפניו ,היה זה בשל הרתיעה והפחד הנורא להספידו בפניו ,החשש הגדול שמא לא
יספידו כראוי את מי ששבחיו מתחילים היכן שכל המילים מסתיימות ,הוא שהיה ניכר יותר מכל ,וכפי
שהשכיל לתאר אחד מתלמידיו" :נאלם פינו מלהספיד עליו כראוי מגודל היראה שלא נבוא לחסרון
מעלותיו הקדושות".
גם אנחנו לא באנו היום להספיד את מרן ראש הישיבה מנהיג הדור זצוק"ל ,לא רק בשל צוואתו
המפורשת שלא להספידו או לערוך לכבודו עצרות זיכרון וכו' ,אלא בעיקר מפני שאין בכוחנו לתאר
אפילו משהו מעוצם מעלותיו ,הן מגודל המושג והן מקוצר המשיג .אלא שחזקה עלינו הוראת רבותינו
גדולי הדור שליט"א ,שחובה קדושה מוטלת עלינו להתבונן במה נוכל לדבוק בדרכיו של הצדיק כדי
להשיב מקצת האבידה הגדולה שחסרה ארעא דישראל.
ובאמת לכשנתבונן נראה ,שעיקר ההספד הוא על "האבידה" .וכה הם דברי הגמ' (מגילה כח ,ב):
'ריש לקיש ספדיה לההוא צורבא מרבנן דשכיח בארעא דישראל דהוי תני הלכתא בכ"ד שורתא (לומד
משניות בכ"ד שורות של תלמידים) ,אמר ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבה' .הנה כי כן ריש לקיש
כיוון את עיקר הספדו על 'ארעא דישראל שחסרה גברא רבה' ,ולא על עצם הסתלקות הצדיק מן העולם.
ומכאן שעיקר הבכי והמספד אינו על מעלת הצדיק וגודל מעשיו הנשגבים ,אלא על החיסרון שנגרם
לישראל מהסתלקותו .וכעין מה שדרשו על הכתוב (בראשית כח ,י) 'ויצא יעקב מבאר שבע' ,ופי' רש"י:
'מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם ,שבזמן שהצדיק בעיר – הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה ,יצא
משם – פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה'.
ושוב מצאנו הנהגה זו מפורשת בגמ' (סוטה מח ,ב) אודות פטירתו של הלל הזקן' :וכשמת הספידוהו
הי חסיד הי עניו תלמידו של עזרא ,ושוב פעם אחרת ...נתנו עיניהם בשמואל הקטן וכשמת הספידוהו הי
עניו הי חסיד תלמידו של הלל' .ויש לתמוה ,וכי זה כל הספדו של נשיא ישראל שר התורה ועמוד ההלכה.
והן אמת שכבר פי' במקו"א דכוונת המספיד בזה היה לעמוד על יסודות גדלותו אשר מהם עלה ונתעלה
לגברא רבה ,מכל מקום לעניינינו יש לומר ,שעיקר ההספד הוא על אבידת מידת החסידות והענוה אשר
נסתלקה עם פטירתו .ובזה יובן מה שהוסיפו עליו עוד שבח אחד 'תלמידו של עזרא' וכן בשמואל הקטן
'תלמידו של הלל' לרמוז שגם הם הגיעו לדרגתם מכוח רבותיהם ,למען ישכילו התלמידים להבין בעוצם
גודל האבידה אשר היה בכוחה להשפיעם במעלות רמות ונשגבות – עד כדי דרגתם של הלל ושמואל
הקטן!
וכזאת יש לנו להוכיח מדברי הכתוב אודות פטירת נדב ואביהו' :ואחיכם כל בית ישראל יבכו את
השרפה אשר שרף ה'' (ויקרא י ,ו) .והלב משתומם ,והלא בפטירת שני צדיקים שהיו גדולים ממשה
ואהרון הכתוב מדבר ,אשר עלו בסערה השמימה ביום חנוכת המשכן לעיני כל ישראל ,ופשוט שכל
הנוכחים במעמד זה געו כולם בבכייה נוראה ,וא"כ מדוע הוצרך משה להורות להם לבכות .ברם
לפי האמור יש לומר ,שביקש משה לרמוז לישראל שאין די בזה שאתם בוכים על עצם הסתלקותם
באסון נורא כל כך ,אלא עליכם לבכות על צרתכם – 'כל בית ישראל יבכו את השריפה' ,יען
המשך דבר רב העיר בעמוד האחרון

בס"ד

אורות הפרשה
"איעצך ויהי אלוקים עמך" העצה היא שלפני כל דבר שאתה רוצה
לעשות תתבונן תחילה אם האלוקים נמצא עמך במעשה זה ואז תעשהו.
אם חלילה אין האלוקים נמצא במעשה זה – אל תעשהו.
				
(רבי מיכל מלכוביץ')
"אנשי אמת" המילה 'שקר' אותיותיה קרובות זו לזו ואילו 'אמת'
אותיותיה רחוקות זו מזו ,כי יש מי שמגיע אל האמת מיד (כמו האות
א') ,יש מי שמשיג את האמת באמצע הדרך מתוך חיפוש ויגיעה (מ'
האות האמצעית) ויש מי שאינו מגיע אל האמת אלא בסוף (ת').
				
(הרבי ממודז'יץ)
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" מפרש רש"י" :ממלכת כהנים-
שרים" אין הכוונה להיות שרים ומושלים על זולתנו ,כי מעולם לא
נתאוו ישראל להיות מושלים על האומות אלא הכוונה היא שיהיה כל
אחד שר ומושל על עצמו ולא יהא כפוף לכבלי היצר הרע.
					
(שם משמואל)
"והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ" מתי תהיו לי
סגולה מכל העמים? כאשר "לי כל הארץ" – כאשר גם את מעשיכם
הגשמיים והארציים תעשו לי – לשמי ,לשם שמים.
				
(הרבי מצ'ורטקוב)
"השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו" כל הולך ועולה בהר של
תורה וחכמה יישמר וייזהר שלא להסתפק בנגיעה בקצהו ,בלימוד שטחי
בלבד ,אלא יטפס ויעלה על הפסגה וידע את לימודו על בוריו.
			
(רבי מנחם מענדל מקוצק)
"וירד משה מן ההר אל העם" מפרש רש"י" :מלמד שלא היה משה
פונה לעסקיו" .אף על פי שמשה זכה ועלה למרום לא עשה מזה 'עסק'
ולא התרברב על העם אלא ישר מן ההר ירד אל העם...
					
(פניני תורה)
"משה ידבר והאלוקים יעננו בקול" השכינה הייתה מדברת מתוך
גרונו של משה ,ולכן כאשר משה דיבר היה בו קול ה' – קולו של משה
			
הוא קול ה'.
(רבי יהושע מקוטנא)

אורות הכשרות
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת
"הפיצוחים של איתם"

רח' נחום שריג  ,22רמות ,באר שבע

"הירקניה שלי"

רח' ביאליק  ,26מרכז חן ,באר שבע

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה השגחה
"מיי קפה"

שדרות רגר  ,11באר שבע

"ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל" לא די להם למנהיגי העם
שהם יראי ה' לעצמם אלא עליהם להיות גם "אנשי חיל" – בעלי כשרון
להיאבק למען היהדות ,להכיר את דרכי האויב וכיצד להתגונן מפניו.
					
(ספורנו)
"ויחן שם ישראל כנגד ההר" דורשים על כך חז"ל" :כאיש אחד בלב
אחד" .בשעה שבני ישראל עומדים מאוחדים ומחוברים זה לזה" ,כאיש
אחד בלב אחד" ,יכולים הם לעמוד אפילו "נגד ההר" – נגד יצר הרע
				
הדומה להר.
(אור ישרים)
"ויחן" הוא מלשון חן ,אחדות אמיתית יכולה להיות רק כאשר יהודי
אחד נושא חן בעיני חברו.
				
(רבי יצחק מוורקה)
"וקול שופר חזק מאוד" יש השומעים פעם בשנה את קול השופר
של ראש השנה .ויש השומעים את קול השופר של מתן תורה כל ימי
חייהם.
			
(רבי לוי יצחק מברדיטשוב)
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" כאן נרמזו שלושת הכתרים
(המעלות) שניתנו לישראל בעת מתן תורה – תורה ,מלכות וכהונה.
"ואתם תהיו לי" – רמז לתורה על פי דברי המכילתא" :שתהיו פנויין
לי ועוסקין בתורה"" ,ממלכת" – רמז למלכות ,ו"כהנים"
– רמז לכהונה.
(ליקוטי שיחות)
				

להסיר מכשול
לאור תלונות החוזרות ונשנות מתושבי העיר
על הטעיה בכשרות הרינו מבהירים בזאת:
כל עסק אשר יש לו כשרות רגילה בלבד ומפרסם 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.

וכן הרינו מודיעים כי אין לסמוך על שילוט "כשר"
אלא יש לדרוש "תעודת כשרות" מקורית בתוקף

בס"ד

אורות ההלכה

בס"ד

רח' גיורא יוספטל שכ' ד' באר שבע.

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

הטיפול בחולה בשבת

בית הכנסת "ברית שלום"

בשמחה רבה ובחרדת קדש
הרינו מזמינים את הציבור היקר

ל "תענית דיבור "
שתתקיים אי"ה

ביום חמישי כג' שבט תשע"ח ()8.2.18

בבית הכנסת "ברית שלום"
רח' גיורא יוספטל שכ' ד' באר שבע
להלן סדר היום
 - 5:30שעור גמרא |  - 6:00תפילת שחרית
לאחר התפילה
קריאת חק לישראל וסדר לימוד תענית דיבור.

"סדר פדיון נפש"

* תפילת השב * תפילת הסנגוריה
* התרת נדרים וקללות * תפילת מנחה וערבית

אח יקר!

צל הזדמנות זו ,יום אחרון של ימי ה
ש
ו
ב
ב
נ
י"ם
להוי ידוע לכם:
כי תענית דיבור שווה ל 65000-תעניות
(עפ"י קונטרס היחיאלי).

בזכות יום קדוש זה נבקש מאבינו שבשמיים
שימחל לעוונותינו ויתן לנו גשמי ברכה
ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל
וישמור את חיילי ושוטרי ישראל
וישלח לכל בית ישראל
שפע ברכה הצלחה ישועה ורחמים .
אמן ואמן .
יוגש כיבוד וארוחות למשתתפים במשך היום.
כל היום בהדרכת ובהנחיית רב השכונה
כב' הרב אברהם טריקי.
לפרטים וכן לגבי " פדיון נפש" ניתן להתקשר ל:
.054-4586152
בברכת התורה וברוכים הבאים
המארגנים

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

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון יט' בשבט תשע"ח
( )4.2.18בשעה 20:30

בישיבת "נתיב השבים" שבזי  ,17באר-שבע

בס"ד

המשך דבר רב העיר שליט"א
כי מעתה יחסר לכם הלימוד ממעשיהם ואבידה זו היא השריפה 'אשר
שרף ה''.
וזה מוכח ומבואר בדברי התלמוד ירושלמי (יומא פ"א הלכה א)' :אמר רבי
יודן בי רבי שלום ,למה סמך הכתוב מיתת אהרון לשיבור לוחות ,ללמדך
שמיתתן של צדיקים קשה לפני הקב"ה כשיבור הלוחות' .הרי לפנינו
מפורש ,שכשם שלוחות הברית נועדו ללמד את בני ישראל את משפטי
התורה כדברי הכתוב 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני
ישראל' (דברים לא ,יט) ,כך הוא ממש לעניין פטירת הצדיק אשר בחייו
הרביץ תורה ברבים ,ועם פטירתו נסתם עוד באר של מים חיים אשר ממנו
ישקו העדרים תורה ומצוות .ולזה הסמיך הכתוב פטירת אהרון הכהן אשר
היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה – לשבירת הלוחות.
ואפשר שזה גם עומק כוונת רבותינו במה שדימו את פטירת הצדיק
– לחורבן בית המקדש (ראש השנה יח ,ב) ,והיינו כשם שעצם ההתבוננות
במעלותיו של ביהמ"ק והדביקות בו ,הקרינה השפעה עצומה של קדושה
ויראת שמים כמבואר בפרקי דרבי אליעזר (פרק נא)' :ומכיון שהיו תמיד
שם ורואים את הדלתות נפתחים מאליהם ,יודעים ששכינתו של הקב"ה
בו ,ומיד היו כורעים ומשתחוים לפני אלוקיהן' ,ע"ש .וכן מבואר בתוס'
(בבא בתרא צא) אודות מצות העליה לרגל' :לפי שהיה רואה קדושה גדולה
וכהנים עוסקים בעבודה ,היה מכוון ליבו יותר ליראת שמים' ,ע"ש .כך הוא
ממש לענין הצדיק אשר כל מהות צדקותו הוא להשפיע על אחרים מזיו
הודו והדרו.
אכן הן הם דברי מרן הגר"מ שך זצ"ל בביאור הכתוב 'ויבא אברהם לספוד
לשרה ולבכותה' (בראשית כג ,ב) ,וכבר דקדקו המפרשים מדוע הקדים
את המספד לבכי ,והלא בגמ' מצינו 'שלושה ימים לבכי ושבעה למספד',
הרי שהקדימו את הבכי למספד .ופי' רבינו ,שעל עצם פטירתה של שרה
אמנו ע"ה לא הבינו הבריות כי יש סיבה לבכי ,שהרי נפטרה בשיבה טובה
וכל ימיה עברו עליה בלא חטא .ברם לאחר ששמעו מאברהם אבינו ע"ה
את דבר הספדה וגודל מפעליה הכבירים בזיכוי הרבים ועמידתה האיתנה
לימין בעלה להפיץ את האמונה בעולם ,הבינו כי גדולה היא האבידה עד
למאוד ועל דא קא בכו ,ולכן הקדים בה את המספד לבכי ,עכת"ד.
ובזה יאירו דברי ראש הישיבה הגר"י צדקה זצ"ל בביאור דברי הגמ'
(שבת קה ,ב)' :כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית
גנזיו ,שנאמר (תהלים נו ,ט) נודי ספרתה אתה שימה דמעתי בנואדך הלא
בספרתך' .ויש להעיר ,מה ענין ספירת הדמעות וגניזתם ,וכי יש שכחה
מלפניו ח"ו .וביאר רבינו ,כיון שעיקר הבכי הוא על האבידה ,א"כ בזאת
יבחן אם היו אלה דמעות שיש בהם תועלת לתיקון המעשים ודביקות
בדרכיו של הצדיק ,או שחלילה היו אלה דמעות שאין בהם תועלת ,ועל
כך הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו כדי לדעת בעתיד מה יעלה בגורלן.
וצא ולמד לדברי בעל "הברכת שמואל" עה"פ "ורוח קדשך אל תיקח
ממני" ,שהכוונה בזה לחכמי ישראל ,והיינו שאנו מתפללים לבל נאבד
בפטירתם את רוח הקדושה ששרתה בחייהם על כלל ישראל .ועומק דבריו
יובן עפ"י דברי הגמ' (מו"ק כה ,א)" :כי נח נפשיה דרב הונא ...פתח עליה
רבי אבא ,ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליה".
הרי לפנינו שאם היה רב הונא בארץ ישראל ,היתה שכינה שורה עליו –
ממש כמו בבית המקדש .וכבר השכיל הלל הזקן להמחיש בהכרזה אחת
התורה
שוחרי
השראתלבשר
מהי משמעותהננו
(סוכה נג ,א):
דברי הגמ'
לציבורוכה הם
השכינה בישראל,
מברכין,אמר
בית השואבה,
בשמחת
שמח
כשהיה
הזקן
הלל
על
'תניא אמרו עליו
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת
אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן' .וכבר תמהו עליו בתלמוד
ישא
פרשת
בשבת
ירושלמי (שם):גם
לשבחו ,ע"ש.
"ראה"צריך
כלומר וכי היה
הוא זוצריך',
'ולקילוסיו
ובאגדה
עליו הגמ' (שבת ל,
בהלכה שהעידה
מדברותיו שבדור כפי
וביותר יפלא ,היאך העניו המופלג
ב)' :לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהי קפדן כשמאי' ,יעיד על עצמו
ברבים הכרזה מעין זו! ברם יעוין ברש"י (שם) אשר פירש הכרזה זו באופן
אחר ,וז"ל' :היה דורש לרבים שלא יחטאו ,בשמו של הקב"ה – אם אני
כאן הכל כאן ,כל זמן שאני חפץ בבית הזה ושכינתי שרויה בו יהא כבודו

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

קיים ויבואו הכל כאן .ואם תחטאו ואסלק שכינתי ,מי יהא כאן' .הנה כי
כן עין רואה מכאן ,דהשראת השכינה כוללת בתוכה את כל הברכות 'אם
אני כאן – הכל כאן' .אך לעומת זאת מקום שאין השכינה שרויה בו ,הרי
שהוא חשוף בלא שמירה 'אם איני כאן מי כאן'!
וראיתי דבר מופלא בכתבי הגר"א (ביאורו על התיקונים דף כב) ,שכאשר
הצדיק נפטר מהעולם ואין עוד מקום לשכינה היכן לנוח אז היא שורה על
מקום קבורתו ,וז"ל :בזמן שאין הצדיקים בדור ואין מוצאה מקום לנוח,
אז היא שורה על הצדיקים ישני עפר" .וראה זה פלא שדוקא הגר"א אשר
כידוע נהג איפוק וצמצום רב בכל ענין ההשתטחות על קברי צדיקים ,הוא
זה שכתב בעצמו שהשכינה שורה על מקום קבורתם .וצריך לומר ,שכוונתו
בזה שראוי להשתטח על קברות הצדיקים בכל עת צרה שלא תבוא ,מפני
שהוא מקום קדוש וטהור ומסוגל יותר לקיבול תפילות ,שהרי השכינה
שורה בו .וכיוצא בזה כתב המהרי"ל (סוף הלכות תענית)" :מה שרגילין לילך
בבית הקברות בתענית וכו' ,הוא משום דביה"ק מקום מנוחת הצדיקים
ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור ,והתפילה נתקבלה ביותר על אדמת
קודש" ,עכ"ל .וכן מצינו למרן החפץ חיים זצ"ל אשר כשחלה לעת זקנתו,
קרא אליו את חתנו ואת חתן אחותו ,וביקשם כי יסעו לווילנא להתפלל על
קברו של הגר"א ,באמרו" :הרי עוד בידינו זכות כלשהי שהתקנו וביארנו
את הגהותיו לתורת כהנים" (החפץ חיים עמ' תתפז).
ודוגמא מופתית לגודל השפעת הצדיק על כל סביבתו ,נוכל ללמוד
מסיפור שנהג הגר"י הוטנר זצ"ל לספר אודות אותו אדם שנקלע לווילנא,
ונדהם לראות שאפילו העגלון – "בעל עגלה" יודע לפלפל בתורה .כששאל
לפשר הדבר ,השיב לו העגלון :וכי לא ידעת שבווילנא היה הגר"א .המשיך
האורח לשאול האם הוא היה רב או דיין בעיר ,השיב העגלון :לא ...הוא לא
נשא בשום תפקיד .אז במה איפוא היתה השפעתו עליכם ,המשיך האורח
לתמוה" .משום שכאן הוא היה" פסק העגלון! ובמשפט זה השכיל העגלון
לבטא ,כי עצם הימצאותו של הגר"א בווילנא השפיעה שגם "העגלונים"
יהיו ת"ח מופלגים....
ובזה נבין עומק דברי המדרש (שמות רבה ג ,י)" :כל מי שנוטל עצה
מן הזקנים אינו נכשל" .ובצדק יתמה השואל ,וכי הצדיקים לעולם אינם
טועים .אך לאור האמור יובן ,שכן עצת הזקנים – היא עצת ה' ,מפני
שהשכינה מדברת מתוך גרונם כעין בת קול היוצאת מן השמים ,ושוב לא
יפלא שההולך בעצתם לעולם אינו נכשל .ומעיד אני שרבים מן המאבקים
על ביצור חומות הדת בעירנו ,היו עפ"י עצתו והדרכתו התמידית של מרן
ראש הישיבה זצוק"ל ,וב"ה לעולם לא נכשלנו!
וכמו כן יובן בזה דברי המשנה (פסחים כב ,ב) אודות רבי שמעון העמסוני
אשר היה דורש כל 'אתים' שבתורה ,כיון שהגיע לאת ה' אלוקיך תירא
– פרש ...עד שבא רבי עקיבא ודרש ,את לרבות תלמידי חכמים .ויש
להעיר ,מה חידש ר"ע מה שלא ידע רבי שמעון העמסוני .ולאור האמור
אפשר שר"ע חידש שכבוד ת"ח הוא כבוד השכינה ממש ,ועל כן קיום
מצות יראת ה' שהיא הדביקות בשכינה – עוברת דרך הדביקות בתלמידי
חכמים.
ומכאן תביעת הנביא" :הצדיק אבד ואין איש שם על לב" (ישעיה נז ,א),
רוצה לומר שאין איש שם על לב להשלים את האבידה אשר אבדה עם
פטירתו של הצדיק .ועל כן החמירו מאוד בגמ' (שבת קה ,ב) במי שמתעצל
בהספדו של חכם" :אמר רב יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של
חכם ראוי לקוברו בחייו" ,ע"ש.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת מכאן ,כי עיקר הבכי והמספד על
פטירת הצדיקים הוא על האבידה הגדולה שאבדה לישראל ,וגמ' ערוכה
היא (מגילה טו ,א)" :אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינה ,צדיק אבד – לדורו
אבד .משל לאדם שאבדה לו מרגלית ,כל מקום שהיא מרגלית שמה ,לא
אבדה אלא לבעלה".

בברכת שבת שלום ומבורך

לעילוי נשמת

מרת אסתר בת מרים ז"ל
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