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בברכת שבת שלום ומבורך

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

איתא בגמ' )ברכות כ, ב(: 'אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע כתוב בתורתך )דברים 
י, יז( 'אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד', והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב )במדבר ו, כו( 
'ישא ה' פניו אליך'. אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה )דברים ח, י( 
'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך', והם מדקדקים עצמם עד כזית )לר"מ( ועד כביצה' )לרבי 
יהודה(. הנה כי מפורש מכאן, דהמהדר במצוות – לקיים יותר ממה שחייבו הקב"ה, זוכה בזה 

שהקב"ה נושא לו פנים בדין – ואינו מדקדק עמו על עוונותיו.
ושוב מצאנו יסוד זה מפורש בדברי רש"י בגמ' )ראש השנה טז, ב(, דאיתא התם: 'אמר רבי 
יצחק... למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטן'. 
ובביאור הדברים יעויין בתוס' )שם ד"ה כדי( שפי' בשם הירושלמי, דהואיל ויודע השטן דמיתתו 
נקבעה ביום הגאולה בו יתקע בשופר גדול לחירותנו כדכתיב 'בילע המות לנצח' )ישעיה כה, 
ח( וכתיב )ישעיה כז, יג( 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול', אזי כששומע קול השופר פעם 
ראשונה הוא בהול ולא בהול, אך כששומע קול השופר בשנית יודע הוא שהגיע זמנו להסתלק 
בכאן,  האמור  השטן  ערבוב  וזהו  ישראל,  על  לקטרג  פנאי  לו  אין  בהלתו  ומרוב  העולם,  מן 
ופי' בזה"ל: 'שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבין  עכת"ד. ואולם רש"י רוח אחרת עמו בזה, 
את המצוות מסתממין דבריו', עכ"ל. וכעין זה מבואר ברבינו חננאל )שם(, עיין עליו. ומדבריהם 
עולה, דערבוב השטן אינו ענין לעצם שמיעת קולות השופר, אלא הוא משום חביבות המצוות 
שאינם  אע"פ  ומעומד  מיושב   – פעמיים  ומריעין  שתוקעין  והיינו  זו,  במצוה  נוהגים  שישראל 
חייבים לעשות כן אלא פעם אחת בלבד, ובזה מסתממין דברי השטן באופן שאינו יכול לקטרג 
עליהם. ובר מן דין למדנו מדברי רש"י ור"ח הללו, גדר מחודש בחביבות המצוות, והוא שאדם 

מוסיף במצוה יותר ממה שהוא מחוייב בה.
ברם אכתי צריך ביאור לדבריהם, שכן מה ענין 'חביבות המצוות' – עם ערבוב השטן, וכי מי 
שמהדר במצוה אחת שוב אי אפשר לקטרג על שאר מעלליו. והקרוב אלי בזה, דהמוסיף מדיליה 
במעשה המצוה, אות וסימן מובהק הוא שאינו מקיים מצוות מפני היראה או ע"מ לקבל שכרן – 
כעבד העושה לפני רבו, אלא מאהבת ה' הוא מקיים את מצוותיו – כבן העושה לפני אביו. והרי 

טבע האב שמרחם על בנו וגם פורע את חובותיו. וזהו ענין ערבוב השטן האמור בכאן, והבן.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא, מתוך התפילה שאנו נוהגים לומר מיד לאחר התקיעות 
אם  כעבדים.  אם  כבנים  אם  עולם  יצורי  כל  במשפט  יעמיד  היום  עולם  הרת  'היום  דמעומד: 
ותוציא  עד שתחוננו  תלויות  לך  עינינו   – כעבדים  ואם  בנים,  על  אב  כרחם  רחמינו   – כבנים 
לאור משפטינו קדוש'. והנה אין מבואר בגוף תפילה זו, מהו כור המבחן בו יזכה האדם למסלול 
'הבנים' שהיא מידת הרחמים – 'רחמינו כרחם אב על בנים', או למסלול 'העבדים' הנשפטים 
עפ"י מעשיהם – 'עינינו לך תלויות עד שתחוננו ותוציא לאור משפטינו'. ברם לפי המבואר אתי 
שפיר, שכן תפילה זו נאמרת אחרי התקיעות דמעומד שאיננו מחוייבים בהם – ובזה אנו מגלים 

דעתנו שהננו מקיימים את מצוות השי"ת כבן המשמש לפני אביו, וכדפי'.
מאמר  עפ"י  זה  ביאור  לחדד  הוסיף  אשר  ההפלאה,  בעל  בשם  כתוב  מצאתי  מזו  וגדולה 
רבותינו בגמ' )יומא פו, ב( דעל ידי תשובה מיראה נהפכין לו הזדונות לשגגות, אך על ידי תשובה 

מאהבה נהפכין לו זדונות לזכויות. והואיל וחיבוב המצוות מגלה על עבודת השי"ת מאהבה 
כדפי', הרי כשרואה השטן שישראל מחבבין במצוות מיד הוא נמנע מלקטרג על עוונותיהם, 
שכן אם יזכירם מיד יתהפכו כולם לזכויות, ולכן הוא מעדיף לשמור על זכות השתיקה. הרי 
לפנינו הבטחה נשגבה עד למאוד אליבא דרש"י ור"ח, שכן לדבריהם לא זו בלבד ש'התובע' 
אינו מקטרג כמתבאר מדברי התוס', אלא שהוא עצמו הופך להיות סניגור! וכל כך למה... 

בשביל 'חיבוב המצוות'.

פרשת השבוע
נשא - ״חג השבועות׳ ״

האדם מתנשא ע״י התורה
"נשא  השבועות  חג  של  להפטרה  בפרשתנו  רמז 
ת'ורה,  א'דם,  א'ריה,  ש'ור,  נ'שר,  נוטריקון:  את" 
ת'פילה, שהם ארבעה פנים שבמרכבה, מבאר ה'בן 
חיות  בכל  "התרוממות",  מלשון  "נשא"  לאשרי' 
ללמדנו  אדם",  פני  פניהם  "ודמות  נאמר  הקודש 
ידי  שעל  למעלה  האדם  של  כוחו  מעלת  יוקר  את 
השכינה  עליו  שורה  וביגיעה,  בעמל  התורה  לימוד 
ומתקדש בקדושה עליונה ונעשה מרכבה ומשכן לה' 
יתברך, ותפילתו נשמעת ומתקבלת ביותר, כדאיתא 
במסכת ברכות תניא אבא בנימין אומר אין תפילתו 
של אדם נשמעת אלא במקום תורה שנאמר 'לשמוע 
תהא  שם  רינה  במקום  התפילה'  ואל  הרינה  אל 
תפילה, וזוכה למשוך ולהוריד שפע רב קדוש ועליון 

מהמרכבה העליונה. 

העלון טעון גניזה.
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ישא ה' פניו אליך:  יכבוש כעסו. )רש"י(

בס"ד

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

הצדיק
ולא תגנוב

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת וכניסת החג:

רבינו תם:
יציאת החג:

רבינו תם:

נשא
ויהי איש
19:25
20:17
21:13
20:17
21:13

4:08
4:16
5:41
8:24
9:06

12:40
13:16
18:34
19:46
20:03

4:07
4:16
5:41
8:24
9:06

12:40
13:16
18:34
19:47
20:04

4:07
4:16
5:41
8:24
9:06

12:40
13:16
18:35
19:47
20:04

4:07
4:16
5:41
8:24
9:07

12:40
13:16
18:35
19:48
20:05

4:07
4:16
5:41
8:24
9:07

12:41
13:17
18:36
19:48
20:05

4:07
4:16
5:41
8:24
9:07

12:41
13:17
18:36
19:48
20:05

4:07
4:16
5:41
8:29
9:07

12:41
13:17
18:37
19:49
20:06

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
חג השבועות
09.6.19

יום ב'
אסרו חג
10.6.19

יום ג'
ח' סיון

11.6.19

יום ד'
ט' סיון

12.6.19

יום ה'
י' סיון

13.6.19

יום ו'
י"א סיון
14.6.19

שבת קודש
י"ב סיון
15.6.19

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

"ברכת הלבנה"
החל מליל שלישי ח' סיון

סוף זמנה ליל שלישי ט"ו סיון עד השעה 22:16

פנינים לחג השבועות



אורות ההלכהאורות הכשרות
עוד  אלי  דבר  תוסף  אל  לך  'רב  הכתוב  דברי  לבאר  אמרתי  ובזה 
בדבר הזה' )דברים ד, כו(. ויש לתמוה, מדוע נמנע ממשה רבינו ע"ה 
הזכות להמשיך ולשפוך את שיחו לפני ה'. ברם כבר ביארנו עפ"י דברי 
הגמ' )סוטה יד, א(, שכל תפילותיו של משה היו בעבור קיום מצוות 
חביבות  המצוות  היו  כמה  עד  בארוכה  הוכחנו  ושם  בארץ,  התלויות 
על משה רבינו ע"ה, עי"ש. ולאור האמור לפנינו, שוב לא יפלא מדוע 
נמנע ממשה להמשיך ולהתפלל לפני ה'. שהרי אין לך ביטוי של אהבת 
ה' וכיסופין לקיים את כל מצוותיו, כדוגמת מי שמוכן להתפלל חמש 
מאות וחמש עשרה תפילות )כמנין ואתחנן( שנאמרו כולן בלשון שירה 
)כדברי בעל הטורים – שירה נוטריקון ואתחנן(. ולכן הפסיקו הקב"ה 
בתפילתו, יען כי המשתוקק לקיים מצוות באהבה, אין מידת הדין יכולה 

לעמוד בפניו, כדפי'.
החיד"א  הגאון  מדברי  מופלאות  הבטחות  שתי  נבין  זאת  ובשכר 
זצ"ל. דהנה איתא בגמ' )שבת קיח, ב( 'כל המשמר את השבת כהלכתו 
אנוש  אשרי  שנאמר  לו,  מוחלין  אנוש  כדור  זרה  עבודה  עבד  אפילו 
לו'.  זאת... שומר שבת מחללו – אל תקרי מחללו אלא מחל  יעשה 
וכתב החיד"א )עבודת הקודש( בשם גורי האריז"ל, שגם המענג את 
השבת מתוך שמחה דהיינו שטורח בהכנות השבת  בשמחה וכו', הרי 
כד(:  אות  )שם  החיד"א  כתב  ועוד  עי"ש.  עוונותיו,  כל  לו  נמחלין  זה 
'צריך לומר שירת הים בשמחה רבה ובנעימה וכו', והוא סגולה לכפרת 
עוונותיו כידוע', עכ"ל. ומקור דבריו הוא מדברי הזוה"ק )מובא במשנה 
בשמחה  הים  שירת  אמירת  ידי  דעל  יז(,  ס"ק  נא  סימן  או"ח  ברורה 
השבת  הכנות  ענין  מה  ביאור  וצריך  עי"ש.  עוונותיו,  כל  לו  מוחלין 
בשמחה או אמירת שירת הים בנעימה – לכפרת עוונות. ברם לאור 
המבואר באורך מאמר זה אודות סגולת כפרת העוונות שיש בחיבוב 

המצוות, יובן היטב, והבן.
מרגלית בפיו של הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: 'המעשים אינם מוכיחים 
על גדלות האדם, אלא האדם קובע את גדלות המעשים', והראיה לכך 
מדברי הגמ' )בבא מציעא פו, ב(: 'בזכות חמאה וחלב שנתן אברהם 
נא  יוקח  ובזכות  למן ארבעים שנה במדבר.  בניו  זכו  לאורחים,  אבינו 
מעט מים, זכו בניו לבארה של מרים', עי"ש. ויש לתמוה, וכי יש אדם 
שלא יגיש לאורחיו 'מעט מים' או 'חמאה וחלב', וא"כ מדוע זכו בניו 
לשכר מופלג כל כך של מן ובאר מים ארבעים שנה במדבר. ברם, לא 
המזון שהגיש אברהם לאורחיו קבע את גודל המעשה, אלא המסירות 
יושב בפתח האוהל כחום היום' ביום השלישי למילתו,  'והוא  נפש – 

היא שקבעה את גודל המעשה והשכר שבא בעקבותיו!
ישמע חכם ויוסף לקח להתחזק בחיבוב המצוות, ובזה יבטל מעליו 

כל המשטינים והמקטרגים.

אורות הפרשה

בס"דבס"ד

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

הודעה חשובה
משרדי הרבנות והמועצה הדתית ברח' התלמוד 8 
יהיו סגורים עקב "חג השבועות"

ביום ראשון ו' סיון תשע"ט )09.06.19(
וביום שני, ז' סיון תשע"ט )10.06.19(

ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב 
 מיום שלישי ח' סיון תשע"ט )11.06.19(

למעט קבלת לויות ביום שני ז' סיון תשע"ט )10.06.19(
בין השעות 08:30-10:00 בבוקר בלבד

לאחר מכן ניתן לפנות לרב אברהם לורבר
בנייד: 054-4348735

בברכת חג שמח ומועדים לשמחה
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

תנשא עצמך בתורה
"נשא את ראש", ראשית תנשא ותרומם את עצמך, "בני", מלשון 
את  להנמיך  שמנסה  היצה"ר  את  תגרש  "גרשון",  הבנה שתתבונן, 
להתגבר  תצליח  ותפילה,  התורה  לימוד  ידי  על  ולהפילך,  רוחך 
ולשבור את "ג"ם" ראשי תיבות "מ'ידות ג'סות", כדאיתא במסכת 
אין  הקב"ה  ואומר  השכינה  לסילוק  גורם  המתגאה  כל  סוטה 
"מה",  אותיות  צירוף  "הם",  אחד.  במקום  לדור  יכולין  והוא  אני 
הכהן  ואהרן  רבינו  משה  כמו  הענווה  במידת  שיתפוס  דהיינו 
בתורה  והלב  המוח  לפתיחת  יזכה  ואז  מה'.  'ונחנו  שאמרו  ע"ה 
או  ב'אמת,  ת'ורה  ל'למוד  י'וכל  תיבות  ראשי  "לבי"ת"  ובתפילה, 
ת'רגיש  תיבות  ראשי  "אבת"ם"  ב'אמת.  ת'פילתו  ל'התפלל  י'וכל 
"למשפחותם",  מהשמים  ויזכוהו  א'מת.  ב'דביקות  מ'חשבתו 
אותיות "שלם-פחת", דהיינו להשלים את אשר הפחית בעבודת ה'.

למשפחותם לבית אבותם
למה בבני קהת ובבני מררי וכן בבני ישראל נאמר למשפחותם לבית 
אבותם, ואצל בני גרשון הפך הסדר ונאמר לבית אבותם ואחר כך 
למשפחותם, הרוצה לעלות עולה בכוחות עצמו בשליבות הסולם 
אך יבדוק שאין השליבות שבורים, לעומת זה הנופל לבור עמוק אין 
יכה הסולם בראשו, אלא קושרים  מעלים עם סולם שבטעות לא 
חבל לחבל משליכים לו והוא אוחז בחבל ומושכים ומעלים אותו, 
וכל סמיכתו היא על כוח המציל המושך אותו, "למשפחותם" היינו 
העולה בכוחות עצמו בסולם התורה והיראת שמים, כמ"ש בתנא 
דבי אליהו חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם 
להצילו  שצריך  בחטא  הנופל  הוא  אבותם"  "לבית  ויעקב,  יצחק 
חבל  'יעקב  דכתיב  אבות  זכות  בכוח  מנפילתו  ולמושכו  חבל  עם 
זכות אברהם  זכותו  יעקב אבינו ע"ה משולש  נחלתו', פירש רש"י 
סבו וזכות יצחק אביו וזכותו כחבל הזה המשולש בג' גדילים. ואם 
כן לפי זה אצל בני ישראל נאמר קודם למשפחותם ואחר כך לבית 
קודם  נאמר  ומררי,  קהת  אצל  וכן  גדול,  הרבים  שזכות  אבותם 
להתגבר  בכוחות עמצם  לבית אבותם שיש  כך  ואחר  למשפחותם 
על יצרם, אך אצל בני גרשון אמר היפך הסדר שנאמר לבית אבותם 
להצילם  יכול  הצדקה  וזכות  אבות  שזכות  למשפחותם,  כך  ואחר 
מהיצר הרע שהוא החבל שעל ידו יעלו ויתעלו ויתרוממו מנפילתם.

דרגה א' בעבודת ה' - קהת
כתב בספר נועם אלימלך שבט לוי גרשון קהת ומררי הם ג' דרגות 
הקודש  משמרת  שומרי  קהת  בני   - עליונה  א'  דרגה  ה',  בעבודת 
נושאי  הגדולים  הצדיקים  וכנגדם  והתורה,  הקודש  ארון  נושאי 
התורה נקראים קהת שנאמר 'ולו יקהת עמים', שבאים ומתקהלים 
לקבלת ברכה ודרך בעבודת ה', ולכן לא נזכר אצל בני קהת לשון 
דוד'. מקום  'ויפקד  שנאמר  כמו  חיסרון,  לשון  על  המורה  פקידה, 

דרגה ב' בעבודת ה' - מררי
העמודים  הקרשים  המקדש  נושאי  מררי  בני   - בינונית  ב'  דרגה 
פנימיות  בהם  שאין  המשכן  של  החיצוניים  הדברים  כל  והאדנים, 
כלל, והיו צריכים לשאת את כובד המשא והלכו כל היום במרירות, 
שזה  לעצבות  ליפול  בסכנה  שהיו  מרירות  מלשון  מררי  והנה 
העמל  הם  בזמנינו  ודוגמתם  כמוהו,  מאין  גדול  היותר  החיסרון 
רעב  ורצוץ  שבור  לביתו  בבואו  במרירות,  וחי  היום  כל  לפרנסתו 
וצמא שוב לא יעצור כח יותר מהתפלל וללמוד איזה פרק משניות 
או מזמורי תהלים, וחייב לנוח כדי שיוכל לעבוד למחרתו, אך בכך 
מרוויח שאין ליצר הרע שליטה עליו, כדאיתא במסכת אבות טוב 
נאמר  כן  ועל  עוון,  משכחת  שניהם  שיגיעת  ארץ  דרך  עם  תורה 
ידי  ויפקדו, שעל  ג' פעמים לשון של חסרון, תפקוד תפקדם  בהם 
שחייהם במרירות נחסר מהם יצר הרע, ואין לו שום שליטה עליהם. 

דרגה ג' בעבודת ה' - גרשון
דרגה ג' פחותה - בני גרשון, נושאי יריעות המשכן אהל מועד מכסה 
מררי  כבני  ואינם  הקודש  ארון  נושאי  קהת  כבני  שאינם  התחש, 
נושאי משאות כבדים כהקרשים והאדנים, ובמה ידחו בני גרשון את 
היצר הרע שאורב להפילם, כי אין להם קדושת ארון הקדש והתורה 
לו  בראתי  הרע  יצר  בראתי  קידושין  במסכת  כדאיתא  קהת,  כבני 
תורה תבלין, ואין להם מרירות היגיעה של כובד הקרשים והאדנים 
כבני מררי שהצילם מהיצר הרע, ועל כן נאמר בבני גרשון ב' פעמים 
לשון פקידה, שהם ב' פעמים לשון של חוסר, אחד חוסר קדושת 
התורה כמשא בני קהת, ושני חוסר מרירות כובד המשא כבני מררי, 
פח  סכנת  "פח",  בגימטריה  הם"  "גם  גרשון  בני  אצל  נאמר  ולכן 
יקוש של היצר הרע, ודוגמתם בזמנינו הם הסוחרים שרוב ימיהם 
בנסיעות, בני גרשון מלשון מגורשים ומיטלטלים מביתם, הניסיון 
שני  ומצד  ביותר,  להם  מצוי  והריוח  קשה  עבודתם  שאין  שלהם 
גם מעורבין עם הבריות ויצר הרע מרקד בפניהם, כדאיתא במסכת 
יבמות רבים פצעי רוכל המרגילים לעריות, ועל כן צריך ליתן צדקה 
ותציל אותו מהיצר הרע.  ללומדי תורה, שזכות התורה תגן עליו 
וגם שבניו יראו שאביהם מחבב לומדי תורה ומכבד ומוקיר תלמידי 
חכמים. תלמידי  להיות  קדוש  רצון  בהם  יתעורר  ואולי  חכמים 

הלכות חג השבועות

תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

ברכת הכהנים - ברכה משולשת
עושר, שמירה ושלום

דבר רבני הקהילות
הרה"ג עוזיאל אדרי שליט"א 

רב המרכז הרפואי "סורוקה" וק"ק שבטי ישראל שכ' י"א ב"ש

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב עוזיאל אדרי

יברכך ה' וישמרך
ברכות,  במסכת  איתא  משולשת'  ה'ברכה  מבאר  וישמרך',  ה'  'יברכך 
למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות ולברכת כהנים, 
לומר לך המעכב מתנות כהונה מהכהן, סופו להביא את הסוטה לכהן, 
ולא עוד אלא שסופו שיורד מנכסיו, ואם נתן את המתנות והמעשרות 
'יברכך ה' וישמרך' כתב  לכהן מתברך בעושר, שנאמר בברכת כהנים 
במדרש יברכך ה' בממון שתתעשר, לכאורה מה חטאה האשה שאין 
לומר  ויש  סוטה.  למצב של  ומעשרות, שמגיעה  תרומות  נותן  בעלה 
דאיתא במסכת סוטה 'כי תשטה אשתו' מלמד שנכנסה בה רוח שטות, 
מכלל זה אנו לומדים שאשה זו השתמשה בפיקחות שלה נגד הקב"ה, 
חז" מביאים שתי סגולות להתעשר במסכת תענית 'עשר תעשר' עשר 
לאשתו  תכשיטים  הקונה  מציעא  בבא  ובמסכת  שתתעשר,  בשביל 
ומכבדה מתעשר, והאשה הפיקחת טענה לבעלה למה לך לתת צדקה 
מוטב תקנה לי בגדים יפים ותכשיטים וג"כ תתעשר, ונרוויח שממוננו 

ישאר בידינו והוא מתעשר.
יאר ה' פניו אליך ויחונך

אך יש הבדל בין אם העשירות באה מברכת ה' של צדקה, שעליה נאמר 
המזיקין,  מן  וישמרך  בממון שתתעשר,  ה'  יברכך  וישמרך'  ה'  'יברכך 
'יאר ה' פניו אליך ויחונך' שמאיר לו פנים שיעלה ויצליח בכל מעשיו 
ונותן לו חן וחסד בכל דרכיו. משא"כ אם העושר בא בגלל שכיבד את 
אשתו בתכשיטים וכו' בלי נתינת צדקה בזה אין לו שימור, ואז רחמנא 
ליצלן רודף אחר התאוות ונתבדקו בו המזיקין, ועולים ומקטרגים עליו 
הון',  יאבד  זונות  'ורועה  כדכתיב  ממונו,  ונוטלין את  ויורדין  למעלה 
עניות  שכרואה  עליו,  מזנה  אשתו  המזנה  כל  סוטה  במסכת  ואיתא 
ממאסת בבעלה ורודפת אחר מאהביה, ומביא אותה אל הכהן כדין הסוטה. 

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום
איתא במסכת ברכות 'ישא ה' פניו אליך' דרש רב עווירא אמרו מלאכי 
ישא  לא  'אשר  בתורתיך  כתוב  עולם  של  ריבונו  הקב"ה  לפני  השרת 
'ישא  פנים ולא יקח שוחד', והלוא אתה נושא פנים לישראל דכתיב 
ה' פניו אליך', אמר להם, וכי לא אשא להם פנים לישראל, אני אמרתי 
ברכת  שחיוב  אלוקיך',  ה'  את  וברכת  ושבעת  'ואכלת  בתורה  להם 
המזון רק כשאכל כדי שביעה, וישראל מדקדקים לברך בשיעור כזית 
או כביצה, וכשם שהם נושאים לי פנים כך אני נושא להם פנים, צריך 
להבין מדוע הזכיר דוקא מצוה זו של ברכת המזון, ויש לומר כזית היינו  
סמל הפרנסה שמרורה כמו זית, כדאיתא במסכת עירובין אמרה היונה 
לפני הקב"ה ריבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך 
ואל יהיו מתוקין כדבש ותלויין ביד בשר ודם. וכביצה מסמל עניות 
כמו ביצה עגולה ואין לה פה כך העני אין לו פה לתבוע מה שמתאווה 
ויושב ומצפה לשולחנם של אחרים והעולם חשוך בעדו, ואם אעפי"כ 
מודה לה' על מה שיש בברכת המזון, מתקיים בו הפסוק 'ועינתיך לא 
שנותן  הצדקה  מן  המתפרנס  עני  גיטין  במסכת  כדאיתא  עוד'  אענך 
מקצת לצדקה וחסד, ניפסקת ממנו העניות ומתמלא ביתו ברכת ה' 
ואין מראין לו סימני עניות לעולם, וזוכה לשמירה ושלום בביתו ובממונו.

ושמו את שמי על בני ישראל 
'ושמו את שמי על בני ישראל', תרגם אונקלוס וישוון ית "ברכת" שמי. 
מדוע הוסיף התרגום תיבת ברכת, ויש לומר עפ"י ספר זרע קודש על 
וגם  'כה'  וכתב בזוהר שהשכינה הקדושה נקראת  'כה תברכו',  פסוק 
נקראת 'שם' על דרך הכתוב 'ויעש דוד שם', ואמר הקב"ה שהכהנים 

יברכו שתשרה ברכת השכינה 'שמי' ו'כה', על בני ישראל. 

הרב יהודה דרעי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון
מזכיר המועצה הדתית

אנו מברכים את תושבי עירנו באר שבע היקרים
בברכת חג שמח ומועדים לשמחה

ושנזכה לקבל את התורה בקדושה ובאהבה

רבני השכונות ורבני הקהילות



אורות ההלכהאורות הכשרות
עוד  אלי  דבר  תוסף  אל  לך  'רב  הכתוב  דברי  לבאר  אמרתי  ובזה 
בדבר הזה' )דברים ד, כו(. ויש לתמוה, מדוע נמנע ממשה רבינו ע"ה 
הזכות להמשיך ולשפוך את שיחו לפני ה'. ברם כבר ביארנו עפ"י דברי 
הגמ' )סוטה יד, א(, שכל תפילותיו של משה היו בעבור קיום מצוות 
חביבות  המצוות  היו  כמה  עד  בארוכה  הוכחנו  ושם  בארץ,  התלויות 
על משה רבינו ע"ה, עי"ש. ולאור האמור לפנינו, שוב לא יפלא מדוע 
נמנע ממשה להמשיך ולהתפלל לפני ה'. שהרי אין לך ביטוי של אהבת 
ה' וכיסופין לקיים את כל מצוותיו, כדוגמת מי שמוכן להתפלל חמש 
מאות וחמש עשרה תפילות )כמנין ואתחנן( שנאמרו כולן בלשון שירה 
)כדברי בעל הטורים – שירה נוטריקון ואתחנן(. ולכן הפסיקו הקב"ה 
בתפילתו, יען כי המשתוקק לקיים מצוות באהבה, אין מידת הדין יכולה 

לעמוד בפניו, כדפי'.
החיד"א  הגאון  מדברי  מופלאות  הבטחות  שתי  נבין  זאת  ובשכר 
זצ"ל. דהנה איתא בגמ' )שבת קיח, ב( 'כל המשמר את השבת כהלכתו 
אנוש  אשרי  שנאמר  לו,  מוחלין  אנוש  כדור  זרה  עבודה  עבד  אפילו 
לו'.  זאת... שומר שבת מחללו – אל תקרי מחללו אלא מחל  יעשה 
וכתב החיד"א )עבודת הקודש( בשם גורי האריז"ל, שגם המענג את 
השבת מתוך שמחה דהיינו שטורח בהכנות השבת  בשמחה וכו', הרי 
כד(:  אות  )שם  החיד"א  כתב  ועוד  עי"ש.  עוונותיו,  כל  לו  נמחלין  זה 
'צריך לומר שירת הים בשמחה רבה ובנעימה וכו', והוא סגולה לכפרת 
עוונותיו כידוע', עכ"ל. ומקור דבריו הוא מדברי הזוה"ק )מובא במשנה 
בשמחה  הים  שירת  אמירת  ידי  דעל  יז(,  ס"ק  נא  סימן  או"ח  ברורה 
השבת  הכנות  ענין  מה  ביאור  וצריך  עי"ש.  עוונותיו,  כל  לו  מוחלין 
בשמחה או אמירת שירת הים בנעימה – לכפרת עוונות. ברם לאור 
המבואר באורך מאמר זה אודות סגולת כפרת העוונות שיש בחיבוב 

המצוות, יובן היטב, והבן.
מרגלית בפיו של הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: 'המעשים אינם מוכיחים 
על גדלות האדם, אלא האדם קובע את גדלות המעשים', והראיה לכך 
מדברי הגמ' )בבא מציעא פו, ב(: 'בזכות חמאה וחלב שנתן אברהם 
נא  יוקח  ובזכות  למן ארבעים שנה במדבר.  בניו  זכו  לאורחים,  אבינו 
מעט מים, זכו בניו לבארה של מרים', עי"ש. ויש לתמוה, וכי יש אדם 
שלא יגיש לאורחיו 'מעט מים' או 'חמאה וחלב', וא"כ מדוע זכו בניו 
לשכר מופלג כל כך של מן ובאר מים ארבעים שנה במדבר. ברם, לא 
המזון שהגיש אברהם לאורחיו קבע את גודל המעשה, אלא המסירות 
יושב בפתח האוהל כחום היום' ביום השלישי למילתו,  'והוא  נפש – 

היא שקבעה את גודל המעשה והשכר שבא בעקבותיו!
ישמע חכם ויוסף לקח להתחזק בחיבוב המצוות, ובזה יבטל מעליו 

כל המשטינים והמקטרגים.

אורות הפרשה

בס"דבס"ד

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

הודעה חשובה
משרדי הרבנות והמועצה הדתית ברח' התלמוד 8 
יהיו סגורים עקב "חג השבועות"

ביום ראשון ו' סיון תשע"ט )09.06.19(
וביום שני, ז' סיון תשע"ט )10.06.19(

ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב 
 מיום שלישי ח' סיון תשע"ט )11.06.19(

למעט קבלת לויות ביום שני ז' סיון תשע"ט )10.06.19(
בין השעות 08:30-10:00 בבוקר בלבד

לאחר מכן ניתן לפנות לרב אברהם לורבר
בנייד: 054-4348735

בברכת חג שמח ומועדים לשמחה
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

תנשא עצמך בתורה
"נשא את ראש", ראשית תנשא ותרומם את עצמך, "בני", מלשון 
את  להנמיך  שמנסה  היצה"ר  את  תגרש  "גרשון",  הבנה שתתבונן, 
להתגבר  תצליח  ותפילה,  התורה  לימוד  ידי  על  ולהפילך,  רוחך 
ולשבור את "ג"ם" ראשי תיבות "מ'ידות ג'סות", כדאיתא במסכת 
אין  הקב"ה  ואומר  השכינה  לסילוק  גורם  המתגאה  כל  סוטה 
"מה",  אותיות  צירוף  "הם",  אחד.  במקום  לדור  יכולין  והוא  אני 
הכהן  ואהרן  רבינו  משה  כמו  הענווה  במידת  שיתפוס  דהיינו 
בתורה  והלב  המוח  לפתיחת  יזכה  ואז  מה'.  'ונחנו  שאמרו  ע"ה 
או  ב'אמת,  ת'ורה  ל'למוד  י'וכל  תיבות  ראשי  "לבי"ת"  ובתפילה, 
ת'רגיש  תיבות  ראשי  "אבת"ם"  ב'אמת.  ת'פילתו  ל'התפלל  י'וכל 
"למשפחותם",  מהשמים  ויזכוהו  א'מת.  ב'דביקות  מ'חשבתו 
אותיות "שלם-פחת", דהיינו להשלים את אשר הפחית בעבודת ה'.

למשפחותם לבית אבותם
למה בבני קהת ובבני מררי וכן בבני ישראל נאמר למשפחותם לבית 
אבותם, ואצל בני גרשון הפך הסדר ונאמר לבית אבותם ואחר כך 
למשפחותם, הרוצה לעלות עולה בכוחות עצמו בשליבות הסולם 
אך יבדוק שאין השליבות שבורים, לעומת זה הנופל לבור עמוק אין 
יכה הסולם בראשו, אלא קושרים  מעלים עם סולם שבטעות לא 
חבל לחבל משליכים לו והוא אוחז בחבל ומושכים ומעלים אותו, 
וכל סמיכתו היא על כוח המציל המושך אותו, "למשפחותם" היינו 
העולה בכוחות עצמו בסולם התורה והיראת שמים, כמ"ש בתנא 
דבי אליהו חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם 
להצילו  שצריך  בחטא  הנופל  הוא  אבותם"  "לבית  ויעקב,  יצחק 
חבל  'יעקב  דכתיב  אבות  זכות  בכוח  מנפילתו  ולמושכו  חבל  עם 
זכות אברהם  זכותו  יעקב אבינו ע"ה משולש  נחלתו', פירש רש"י 
סבו וזכות יצחק אביו וזכותו כחבל הזה המשולש בג' גדילים. ואם 
כן לפי זה אצל בני ישראל נאמר קודם למשפחותם ואחר כך לבית 
קודם  נאמר  ומררי,  קהת  אצל  וכן  גדול,  הרבים  שזכות  אבותם 
להתגבר  בכוחות עמצם  לבית אבותם שיש  כך  ואחר  למשפחותם 
על יצרם, אך אצל בני גרשון אמר היפך הסדר שנאמר לבית אבותם 
להצילם  יכול  הצדקה  וזכות  אבות  שזכות  למשפחותם,  כך  ואחר 
מהיצר הרע שהוא החבל שעל ידו יעלו ויתעלו ויתרוממו מנפילתם.

דרגה א' בעבודת ה' - קהת
כתב בספר נועם אלימלך שבט לוי גרשון קהת ומררי הם ג' דרגות 
הקודש  משמרת  שומרי  קהת  בני   - עליונה  א'  דרגה  ה',  בעבודת 
נושאי  הגדולים  הצדיקים  וכנגדם  והתורה,  הקודש  ארון  נושאי 
התורה נקראים קהת שנאמר 'ולו יקהת עמים', שבאים ומתקהלים 
לקבלת ברכה ודרך בעבודת ה', ולכן לא נזכר אצל בני קהת לשון 
דוד'. מקום  'ויפקד  שנאמר  כמו  חיסרון,  לשון  על  המורה  פקידה, 

דרגה ב' בעבודת ה' - מררי
העמודים  הקרשים  המקדש  נושאי  מררי  בני   - בינונית  ב'  דרגה 
פנימיות  בהם  שאין  המשכן  של  החיצוניים  הדברים  כל  והאדנים, 
כלל, והיו צריכים לשאת את כובד המשא והלכו כל היום במרירות, 
שזה  לעצבות  ליפול  בסכנה  שהיו  מרירות  מלשון  מררי  והנה 
העמל  הם  בזמנינו  ודוגמתם  כמוהו,  מאין  גדול  היותר  החיסרון 
רעב  ורצוץ  שבור  לביתו  בבואו  במרירות,  וחי  היום  כל  לפרנסתו 
וצמא שוב לא יעצור כח יותר מהתפלל וללמוד איזה פרק משניות 
או מזמורי תהלים, וחייב לנוח כדי שיוכל לעבוד למחרתו, אך בכך 
מרוויח שאין ליצר הרע שליטה עליו, כדאיתא במסכת אבות טוב 
נאמר  כן  ועל  עוון,  משכחת  שניהם  שיגיעת  ארץ  דרך  עם  תורה 
ידי  ויפקדו, שעל  ג' פעמים לשון של חסרון, תפקוד תפקדם  בהם 
שחייהם במרירות נחסר מהם יצר הרע, ואין לו שום שליטה עליהם. 

דרגה ג' בעבודת ה' - גרשון
דרגה ג' פחותה - בני גרשון, נושאי יריעות המשכן אהל מועד מכסה 
מררי  כבני  ואינם  הקודש  ארון  נושאי  קהת  כבני  שאינם  התחש, 
נושאי משאות כבדים כהקרשים והאדנים, ובמה ידחו בני גרשון את 
היצר הרע שאורב להפילם, כי אין להם קדושת ארון הקדש והתורה 
לו  בראתי  הרע  יצר  בראתי  קידושין  במסכת  כדאיתא  קהת,  כבני 
תורה תבלין, ואין להם מרירות היגיעה של כובד הקרשים והאדנים 
כבני מררי שהצילם מהיצר הרע, ועל כן נאמר בבני גרשון ב' פעמים 
לשון פקידה, שהם ב' פעמים לשון של חוסר, אחד חוסר קדושת 
התורה כמשא בני קהת, ושני חוסר מרירות כובד המשא כבני מררי, 
פח  סכנת  "פח",  בגימטריה  הם"  "גם  גרשון  בני  אצל  נאמר  ולכן 
יקוש של היצר הרע, ודוגמתם בזמנינו הם הסוחרים שרוב ימיהם 
בנסיעות, בני גרשון מלשון מגורשים ומיטלטלים מביתם, הניסיון 
שני  ומצד  ביותר,  להם  מצוי  והריוח  קשה  עבודתם  שאין  שלהם 
גם מעורבין עם הבריות ויצר הרע מרקד בפניהם, כדאיתא במסכת 
יבמות רבים פצעי רוכל המרגילים לעריות, ועל כן צריך ליתן צדקה 
ותציל אותו מהיצר הרע.  ללומדי תורה, שזכות התורה תגן עליו 
וגם שבניו יראו שאביהם מחבב לומדי תורה ומכבד ומוקיר תלמידי 
חכמים. תלמידי  להיות  קדוש  רצון  בהם  יתעורר  ואולי  חכמים 

הלכות חג השבועות

תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

ברכת הכהנים - ברכה משולשת
עושר, שמירה ושלום

דבר רבני הקהילות
הרה"ג עוזיאל אדרי שליט"א 

רב המרכז הרפואי "סורוקה" וק"ק שבטי ישראל שכ' י"א ב"ש

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב עוזיאל אדרי

יברכך ה' וישמרך
ברכות,  במסכת  איתא  משולשת'  ה'ברכה  מבאר  וישמרך',  ה'  'יברכך 
למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות ולברכת כהנים, 
לומר לך המעכב מתנות כהונה מהכהן, סופו להביא את הסוטה לכהן, 
ולא עוד אלא שסופו שיורד מנכסיו, ואם נתן את המתנות והמעשרות 
'יברכך ה' וישמרך' כתב  לכהן מתברך בעושר, שנאמר בברכת כהנים 
במדרש יברכך ה' בממון שתתעשר, לכאורה מה חטאה האשה שאין 
לומר  ויש  סוטה.  למצב של  ומעשרות, שמגיעה  תרומות  נותן  בעלה 
דאיתא במסכת סוטה 'כי תשטה אשתו' מלמד שנכנסה בה רוח שטות, 
מכלל זה אנו לומדים שאשה זו השתמשה בפיקחות שלה נגד הקב"ה, 
חז" מביאים שתי סגולות להתעשר במסכת תענית 'עשר תעשר' עשר 
לאשתו  תכשיטים  הקונה  מציעא  בבא  ובמסכת  שתתעשר,  בשביל 
ומכבדה מתעשר, והאשה הפיקחת טענה לבעלה למה לך לתת צדקה 
מוטב תקנה לי בגדים יפים ותכשיטים וג"כ תתעשר, ונרוויח שממוננו 

ישאר בידינו והוא מתעשר.
יאר ה' פניו אליך ויחונך

אך יש הבדל בין אם העשירות באה מברכת ה' של צדקה, שעליה נאמר 
המזיקין,  מן  וישמרך  בממון שתתעשר,  ה'  יברכך  וישמרך'  ה'  'יברכך 
'יאר ה' פניו אליך ויחונך' שמאיר לו פנים שיעלה ויצליח בכל מעשיו 
ונותן לו חן וחסד בכל דרכיו. משא"כ אם העושר בא בגלל שכיבד את 
אשתו בתכשיטים וכו' בלי נתינת צדקה בזה אין לו שימור, ואז רחמנא 
ליצלן רודף אחר התאוות ונתבדקו בו המזיקין, ועולים ומקטרגים עליו 
הון',  יאבד  זונות  'ורועה  כדכתיב  ממונו,  ונוטלין את  ויורדין  למעלה 
עניות  שכרואה  עליו,  מזנה  אשתו  המזנה  כל  סוטה  במסכת  ואיתא 
ממאסת בבעלה ורודפת אחר מאהביה, ומביא אותה אל הכהן כדין הסוטה. 

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום
איתא במסכת ברכות 'ישא ה' פניו אליך' דרש רב עווירא אמרו מלאכי 
ישא  לא  'אשר  בתורתיך  כתוב  עולם  של  ריבונו  הקב"ה  לפני  השרת 
'ישא  פנים ולא יקח שוחד', והלוא אתה נושא פנים לישראל דכתיב 
ה' פניו אליך', אמר להם, וכי לא אשא להם פנים לישראל, אני אמרתי 
ברכת  שחיוב  אלוקיך',  ה'  את  וברכת  ושבעת  'ואכלת  בתורה  להם 
המזון רק כשאכל כדי שביעה, וישראל מדקדקים לברך בשיעור כזית 
או כביצה, וכשם שהם נושאים לי פנים כך אני נושא להם פנים, צריך 
להבין מדוע הזכיר דוקא מצוה זו של ברכת המזון, ויש לומר כזית היינו  
סמל הפרנסה שמרורה כמו זית, כדאיתא במסכת עירובין אמרה היונה 
לפני הקב"ה ריבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך 
ואל יהיו מתוקין כדבש ותלויין ביד בשר ודם. וכביצה מסמל עניות 
כמו ביצה עגולה ואין לה פה כך העני אין לו פה לתבוע מה שמתאווה 
ויושב ומצפה לשולחנם של אחרים והעולם חשוך בעדו, ואם אעפי"כ 
מודה לה' על מה שיש בברכת המזון, מתקיים בו הפסוק 'ועינתיך לא 
שנותן  הצדקה  מן  המתפרנס  עני  גיטין  במסכת  כדאיתא  עוד'  אענך 
מקצת לצדקה וחסד, ניפסקת ממנו העניות ומתמלא ביתו ברכת ה' 
ואין מראין לו סימני עניות לעולם, וזוכה לשמירה ושלום בביתו ובממונו.

ושמו את שמי על בני ישראל 
'ושמו את שמי על בני ישראל', תרגם אונקלוס וישוון ית "ברכת" שמי. 
מדוע הוסיף התרגום תיבת ברכת, ויש לומר עפ"י ספר זרע קודש על 
וגם  'כה'  וכתב בזוהר שהשכינה הקדושה נקראת  'כה תברכו',  פסוק 
נקראת 'שם' על דרך הכתוב 'ויעש דוד שם', ואמר הקב"ה שהכהנים 

יברכו שתשרה ברכת השכינה 'שמי' ו'כה', על בני ישראל. 

הרב יהודה דרעי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון
מזכיר המועצה הדתית

אנו מברכים את תושבי עירנו באר שבע היקרים
בברכת חג שמח ומועדים לשמחה

ושנזכה לקבל את התורה בקדושה ובאהבה

רבני השכונות ורבני הקהילות



המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

הידור מצוה

בס"ד

עורך
הרב עוזיאל אדרי

אחראי מערכת
הרב אברהם טריקי

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

גליון מס'

 819

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך

לוח זמנים שבועי

זמני הדלקת הנרות

בברכת שבת שלום ומבורך

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

איתא בגמ' )ברכות כ, ב(: 'אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע כתוב בתורתך )דברים 
י, יז( 'אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד', והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב )במדבר ו, כו( 
'ישא ה' פניו אליך'. אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה )דברים ח, י( 
'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך', והם מדקדקים עצמם עד כזית )לר"מ( ועד כביצה' )לרבי 
יהודה(. הנה כי מפורש מכאן, דהמהדר במצוות – לקיים יותר ממה שחייבו הקב"ה, זוכה בזה 

שהקב"ה נושא לו פנים בדין – ואינו מדקדק עמו על עוונותיו.
ושוב מצאנו יסוד זה מפורש בדברי רש"י בגמ' )ראש השנה טז, ב(, דאיתא התם: 'אמר רבי 
יצחק... למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטן'. 
ובביאור הדברים יעויין בתוס' )שם ד"ה כדי( שפי' בשם הירושלמי, דהואיל ויודע השטן דמיתתו 
נקבעה ביום הגאולה בו יתקע בשופר גדול לחירותנו כדכתיב 'בילע המות לנצח' )ישעיה כה, 
ח( וכתיב )ישעיה כז, יג( 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול', אזי כששומע קול השופר פעם 
ראשונה הוא בהול ולא בהול, אך כששומע קול השופר בשנית יודע הוא שהגיע זמנו להסתלק 
בכאן,  האמור  השטן  ערבוב  וזהו  ישראל,  על  לקטרג  פנאי  לו  אין  בהלתו  ומרוב  העולם,  מן 
ופי' בזה"ל: 'שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבין  עכת"ד. ואולם רש"י רוח אחרת עמו בזה, 
את המצוות מסתממין דבריו', עכ"ל. וכעין זה מבואר ברבינו חננאל )שם(, עיין עליו. ומדבריהם 
עולה, דערבוב השטן אינו ענין לעצם שמיעת קולות השופר, אלא הוא משום חביבות המצוות 
שאינם  אע"פ  ומעומד  מיושב   – פעמיים  ומריעין  שתוקעין  והיינו  זו,  במצוה  נוהגים  שישראל 
חייבים לעשות כן אלא פעם אחת בלבד, ובזה מסתממין דברי השטן באופן שאינו יכול לקטרג 
עליהם. ובר מן דין למדנו מדברי רש"י ור"ח הללו, גדר מחודש בחביבות המצוות, והוא שאדם 

מוסיף במצוה יותר ממה שהוא מחוייב בה.
ברם אכתי צריך ביאור לדבריהם, שכן מה ענין 'חביבות המצוות' – עם ערבוב השטן, וכי מי 
שמהדר במצוה אחת שוב אי אפשר לקטרג על שאר מעלליו. והקרוב אלי בזה, דהמוסיף מדיליה 
במעשה המצוה, אות וסימן מובהק הוא שאינו מקיים מצוות מפני היראה או ע"מ לקבל שכרן – 
כעבד העושה לפני רבו, אלא מאהבת ה' הוא מקיים את מצוותיו – כבן העושה לפני אביו. והרי 

טבע האב שמרחם על בנו וגם פורע את חובותיו. וזהו ענין ערבוב השטן האמור בכאן, והבן.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא, מתוך התפילה שאנו נוהגים לומר מיד לאחר התקיעות 
אם  כעבדים.  אם  כבנים  אם  עולם  יצורי  כל  במשפט  יעמיד  היום  עולם  הרת  'היום  דמעומד: 
ותוציא  עד שתחוננו  תלויות  לך  עינינו   – כעבדים  ואם  בנים,  על  אב  כרחם  רחמינו   – כבנים 
לאור משפטינו קדוש'. והנה אין מבואר בגוף תפילה זו, מהו כור המבחן בו יזכה האדם למסלול 
'הבנים' שהיא מידת הרחמים – 'רחמינו כרחם אב על בנים', או למסלול 'העבדים' הנשפטים 
עפ"י מעשיהם – 'עינינו לך תלויות עד שתחוננו ותוציא לאור משפטינו'. ברם לפי המבואר אתי 
שפיר, שכן תפילה זו נאמרת אחרי התקיעות דמעומד שאיננו מחוייבים בהם – ובזה אנו מגלים 

דעתנו שהננו מקיימים את מצוות השי"ת כבן המשמש לפני אביו, וכדפי'.
מאמר  עפ"י  זה  ביאור  לחדד  הוסיף  אשר  ההפלאה,  בעל  בשם  כתוב  מצאתי  מזו  וגדולה 
רבותינו בגמ' )יומא פו, ב( דעל ידי תשובה מיראה נהפכין לו הזדונות לשגגות, אך על ידי תשובה 

מאהבה נהפכין לו זדונות לזכויות. והואיל וחיבוב המצוות מגלה על עבודת השי"ת מאהבה 
כדפי', הרי כשרואה השטן שישראל מחבבין במצוות מיד הוא נמנע מלקטרג על עוונותיהם, 
שכן אם יזכירם מיד יתהפכו כולם לזכויות, ולכן הוא מעדיף לשמור על זכות השתיקה. הרי 
לפנינו הבטחה נשגבה עד למאוד אליבא דרש"י ור"ח, שכן לדבריהם לא זו בלבד ש'התובע' 
אינו מקטרג כמתבאר מדברי התוס', אלא שהוא עצמו הופך להיות סניגור! וכל כך למה... 

בשביל 'חיבוב המצוות'.
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העלון טעון גניזה.
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