בס"ד

מבחן
האמונה

בס"ד

פניני עונג שבת
המדבר מקום משכנו של השטן

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

עורך

מסעי

הרב עוזיאל אדרי

מסעות בני ישראל

מסע החיים על פי ה'

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע
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

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

4.8.19

5.8.19

6.8.19

7.8.19

8.8.19
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13:22
18:27
19:36
19:52

4:36
4:44
6:06
8:41
9:22
12:47
13:22
18:26
19:35
19:51

4:36
4:44
6:07
8:41
9:22
12:47
13:22
18:25
19:34
19:50

4:37
4:45
6:07
8:41
9:22
12:46
13:21
18:24
19:33
19:49

4:39
4:46
6:09
8:42
9:23
12:46
13:21
18:23
19:31
19:48

פרשת השבוע:
בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

שבת קודש

ג׳ מנחם אב ד׳ מנחם אב ה׳ מנחם אב ו׳ מנחם אב ז׳ מנחם אב ח׳ מנחם אב ט׳ מנחם אב

4:38
4:45
6:08
8:42
9:22
12:46
13:21
18:23
19:32
19:48

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות

שבת שלום

הרב אברהם טריקי

שמחתי באומרים לי

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

לעילוי נשמת
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

מסעי
שמעו דבר

19:18
20:08
21:01

וְ ֶהעָ ִרים ֲא ֶשר ִת ֵתנּו ֵשׁש עָ ֵרי ִמ ְקלָ ט ִת ְהיֶ ינָ ה לָ כֶ ם.

(במדבר לה ,יג)

שש ערי מקלט :מגיד שאף על פי שהבדיל משה בחייו שלוש ערים בעבר
הירדן ,לא היו קולטות עד שנבחרו שלוש שנתן יהושע בארץ כנען(.רש"י)
והתמיהה בולטת ,מדוע אפוא הזדרז משה להבדיל שלוש ערים בעבר הירדן
כמאמר הכתוב (דברים ד ,מ) 'אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש',
כאשר ידע שאין בהם כל ערך עד אשר יתווספו עליהם שלוש ערי מקלט בארץ כנען.
וביותר יפלא ,שהרי ידע גם שלא יכנס לארץ כנען ,וא"כ מדוע לא הניח את בחירת כל
ששת הערים בידי יהושע.
ברם מכאן למדו רבותינו עד כמה היו המצוות חביבות אצל משה רבינו ע"ה ,וכה הם
דברי הש"ס (מכות י ,א)' :דרש רבי סימאי מאי דכתיב (קהלת ה ,ט) אוהב כסף לא ישבע
כסף ...זה משה רבינו ,שהיה יודע שאין שלוש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא
נבחרו שלוש בארץ כנען ,ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה' .ואמנם אין כאן אלא
תחילת מצוה תוך ידיעה שלא יזכה להשלימה ,מכל מקום זהו טבעו של אוהב מצוות
להזדרז בעשיית המצוה בכל כוחו ,כדוגמת האוהב כסף אשר לעולם לא ישבע ממנו.
ופוק חזי לדברי הרמב"ם המאירים בפירוש המשניות (אבות ד ,ב) ,אשר ראה בפסוק זה
'חידוש נפלא בתורה' ,וזה לשונו' :ואם איש כמשה רבינו ע"ה ,משיג האמיתות השלם
שבשלמים ,נכסף להוסיף חצי מצות עשה לכל מעלותיו ושלימותו ,מה ראוי לאשר
נצטרעו נפשותיהם ונתחזקה צרעתם ונושנה ...וזהו חידוש נפלא בתורה כי יש בו זירוז
על מעשה המצוות' ,עכ"ל .והדברים מדברים בעד עצמם!
אכן לפנינו דוגמא מופתית של עבד ה' אשר כל מגמתו הוא לעשות רצון ה' ,ולכן
הוא רץ לדבר מצוה גם כאשר ידוע לו בודאות שלא יעלה בידו להשלימה ,יען כי לא
בנטילת שכרה חשק לבו ,אלא רק לעשות נחת רוח ליוצרו נכספה נפשו.
ושוב יש לנו להוכיח מידה זו אצל משה ,מדברי הגמ' (סוטה יד ,א) :דרש רבי שמלאי:
'מפני מה נתאוה משה רבינו ע"ה ליכנס לארץ ישראל ,וכי לאכול מפריה היה צריך או
לשבוע מטובה היה צריך .אלא כך אמר משה רבינו ,הרבה מצוות נצטוו ישראל שאינן
מתקיימות אלא בארץ ישראל ,אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי .אמר לו
הקב"ה ,כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר ,מעלה אני עליך כאילו עשיתם ,שנאמר
(ישעיה נג ,יב) לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות
נפשו ...לכן אחלק לו ברבים .שמא תאמר כאחרונים ולא כראשונים ,תלמוד לומר
ואת עצומים יחלק שלל כאברהם יצחק ויעקב שהיו עצומים בתורה ובמצוות' ,עכ"ל.
ברם ,גם אחרי הבטחה מפורשת זו שיצאה מפי מלכו של עולם 'מעלה אני עליך כאילו
עשיתם' ,לא נחה דעתו של משה ,והמשיך להשתוקק לקיום מצוות אלו בפועל .עד
שציוה עליו ה' 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה' .הנה כי כן לא התפייס משה במה
שהבטיחו השי"ת שמעלה עליו כאילו קיימם בשלימות כמו אברהם יצחק ויעקב ,שכן
זהו טבעו של 'עבד ה'' שאינו מצפה לקבלת גמול על עבודתו ולכן אינו מתרצה בכך
שיחשבו לו 'כאילו' עשאם ,אלא רק בעשייתם בפועל תנוח נפשו הנכספת!
וכעין זה מצינו בגמ' (מכות י ,א) אודות דוד המלך ע"ה' :אמר רבי יהושע בן לוי,
מאי דכתיב (תהלים קכב ,א) שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך,
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,שמעתי בני אדם שהיו אומרים
מתי ימות זקן זה ויבוא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל ,ושמחתי .אמר
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

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

אחראי מערכת

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון ג׳ מנחם אב תשע"ט
( )4.8.19בשעה 20:30
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דבר רב העיר שליט"א

‘אלה מסעי בני ישראל’ צריך להבין מדוע מנה הכתוב
ונתן דגש על המסעות במדבר ממקום פלוני למקום פלוני
ולא על החניות ,מקום החניה הוא לכאורה תכלית כל
המסע שאליו הוא רוצה להגיע ,מבאר ה’ברכה משולשת’
בשם הבעש”ט הקדוש שלכל יהודי במשך תחנות חייו
בעולם יש מ”ב מסעות פרטיות משלו ,ואף על פי
שלכאורה אינו שומע מפי ה’ איך ולאן לנסוע ,הקב”ה
מוליך אותו במשימת חייו בהשגחה פרטית צמודה ,וכל
החיים הם רצף של שליחות עליונה לצורך גבוה ,שהם
בירור הניצוצות הקדושות השייכים לנשמתו ,ובשביל זה
הייתה כל כוונת ירידת נשמתו לעולם ,וכעדות דוד המלך
ע”ה בתהלים ‘מה’ מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ’ ,ועל כן
הדגש הוא על עצם המסעות שהם תכלית חייו של האדם.

‘אלה מסעי בני ישראל’ כתב רש”י משל למלך שהיה בנו חולה
והוליכו למקום רחוק לרפאותו ,כיון שהיו חוזרין התחיל אביו
מונה כל המסעות ,אמר לו כאן ישננו ,כאן הוקרנו (התקררנו),
כאן חששת את ראשך (כאב ראשך) ,וצריך להבין איך אמר
רש”י שהוזכר במסעות כאן ישננו ,והרי לא הוזכר מקום
החניה ואנה נזכר היכן שהיו ישנים ,מבאר ה’בן לאשרי’
“כאן ישננו  -רומז למתן תורה” שכתב בפרקי דרבי אליעזר
(פמ”א) שביום קבלת התורה היו בני ישראל ישנים ,עד שבא
משה רבינו ע”ה והיה מעוררם ומוציאם להר סיני ,ואומר להם
כבר בא הקב”ה החתן להר סיני לחופה“ ,כאן חששת את
ראשך  -רומז לחטא העגל” על פי דאיתא במסכת סנהדרין
על פסוק בשמואל ב’ ‘דוד בא עד הראש’ ,תיבת “הראש”
לומדת הגמרא שהכוונה שביקש דוד לעבוד עבודה זרה,
והמשכן בא ותיקן את מעשה העגל שהיה חטא עבודה זרה,
כמ”ש במדרש יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל.

גליון מס'

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

‘אלה מסעי בני ישראל’ כתב האור החיים הקדוש בשם
הזוהר כל המסעות והחניות של בני ישראל במדבר תכליתם
הייתה “עבודת הבירורים” ,לברר ניצוצות הקדושה כבירים
ואדירים שהיו שבויים אצל השטן הס”מ ,המדבר הוא משכן
הקליפות הקשות וכוחות התקיפים והנוראים של הטומאה,
שנאמר ‘במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב’ ,הכוונה
לכוחות הנחש השטן הס”מ ,ועל ידי גילוי אור השכינה של
שישים ריבוא בני ישראל ,יחד עם משה רבינו ע”ה והקמת
המשכן הוציאו בולעו מפיו ,ועל כן היו חונים במקום אחד שנה
ובמקום אחר י”ב שעות ,כל מקום לפי הניצוצות הקדושות
שהיו שם ,ובירור זה לא היה כוח בעולם שהיה יכול לעשותו
ואפילו האבות הקדושים לא הצליחו ,מפני תוקף האחיזה של
השטן במדבר ששם מקומו ,כידוע שכוחות הטומאה במקומם
הם תקיפים וחזקים עד למאד ,ומכיוון שיודעים שהניצוצות
הקדושות שבידם זהו כל חיותם הנה כשבאים לקחתם מהם,
המלחמה כבדה כמו אדם הנלחם בכל כוחו על חייו ,וכאן
הייתה הקדושה שלימה ,השכינה  -המשכן וארון הקודש,
התורה שקיבלו ישראל בהר סיני ,והשראת השכינה על שישים
ריבוא בני ישראל ,ובחנייתם היו מבררים את ניצוצי הקדושה,
ובנסיעתם היו נוסעים עימהם כל הניצוצות הקדושות הון
קדוש ויקר שאין ערוך אליו.

בס"ד

אורות הפרשה
אין מים אלא תורה

"א'לה מ'סעי ב'ני י'שראל א'שר י'צאו מ'ארץ מ'צרים ל'צבאתם ב'יד
מ'שה ו'אהרן" ראשי תיבות גימטריה "רכב"" ,א'ל'ה מ'סע'י ב'נ'י י'שרא'ל
א'ש'ר י'צא'ו מ'אר'ץ מ'צרי'ם ל'צבאת'ם ב'י'ד מ'ש'ה ו'אהר'ן" ראשי
וסופי תיבות גימטריה "שקץ מט באים למים" ,הכוונה ,מבאר ה'בן
לאשרי' במסעות ארבעים שנה במדבר בני ישראל עסקו בתורה הקדושה,
ובכך תיקנו והוציאו את רזי תורתינו הקדושה שנמסרו ביד החיצונים שהם
שקץ ,כדכתיב לגבי עבודה זרה 'שקץ תשקצנו' ,וניצוצות קדושות אלו
היו בידי הסטרא אחרא בבחינת צדיק מט לפני רשע ,וכשנתבררו ונתעלו
נעשו מהם אותיות תורתינו הקדושה הכתובים באותו מסע ,והם באו
למים שהיא התורה כדאיתא במסכת בבא קמא 'אין מים אלא תורה'.

הניצחון בזכות האמונה

"אלה מסעי בני ישראל" גימטריה "בי סמך יגבור על עשו" ,הכוונה ,מבאר
הצדיק מרעננה זיע"א שבזכות האמונה ננצח את כל אויבנו ושונאנו וכל
מבקשי רעתינו ,שבני ישראל סומכים ובטוחים בו בה' יתברך ,הקב"ה נותן
תוספת כוח להתגבר על האויבים שמזרע עשו ,כדאיתא במסכת מכות
'בא חבקוק והעמידו על אחד וצדיק באמונתו יחיה'.

מסע הגלויות מדי יון ואדום

"אלה מסעי בני ישראל" גימטריה "ראש רדו הן גן" ,הכוונה ,מבאר רבי
יצחק הכהן הוברמן זצ"ל שהעוונות והחטאים של בני ישראל הן אלו
שגרמו לעצמם את מסע הגלויות של מדי יון ואדום "ג"ן" ראשי תיבות
"ג'לויות נ'וספות" ,שהרי וויתר הקב"ה על ת"ל שנה שהוצרכו להיות
בגלות הראשון במצרים כדכתיב 'ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה',
אך לפי שלא יכלו להתמהמה היו מראש רק רד"ו שנה והוציאם ה' קודם
הזמן ונתן להם תורתינו הקדושה כדאיתא במסכת עבודה זרה כדי שעל
ידי זה יהיו בני חורין ממלאך המות ומשעבוד גלויות ,אך על ידי חטא העגל
הוכרחו להשלים את הגלות של מדי יון ואדום.

סוד ירידת השפע והברכה לעולם

"א'לה מ'סעי ב'ני י'שראל" ראשי תיבות "מ"ב י"א" ,הכוונה ,מבאר
ה'ברכה משולשת' כתב בספר נהר שלום (שרעבי) על כוונת "אנא בכח"
לשחרית שהוא שם הקדוש מ"ב ,והוא נקרא שם הגבורה שעל ידו נעשים
כל העליות של התפילות ,שהוא המתקת הגבורות וסוד העניין של ה-י"א
סממני הקטורת שהחלבנה שהיא כנגד פושעי ישראל נמתקת בהם ,ועל
כן המשך הפסוק "א'שר י'צאו מ'ארץ מ'צרים" ראשי תיבות גימטריה
"צ"א" שהוא גימטריה של שילוב שמות הקודש "הוי"ה א"ד" שעל ידי
שהתפילות עולות למעלה ומעוררים רחמים רבים על כל עם ישראל,
נמתקים הדינים אפילו על פושעי ישראל ומתגלים רחמים גמורים על כל
העולם ,ועל כן "אש'ר יצא'ו מאר'ץ מצרי'ם" סופי תיבות "צורם" מלשון
"חוזקם" ,הכוונה ,שזהו החוזק של בני ישראל האחדות והאחווה ששורה
בניהם ,ואלו מתפללים על אלו ,ואלו מכפרים על אלו ,זהו סוד ירידת
השפע והברכה לעולם.

משה ואהרן ונשמות ישראל

'אלה מסעי בני ישראל' מבאר האור החיים הקדוש בזכות מה בני ישראל
הצליחו להוציא את הניצוצות הקדושות במסעות במדבר ,מפני 'אשר
יצאו מארץ מצרים' שנצרפו בכור הברזל במצרים ,ובגלל זה נשמותיהם
התעלו בדרגות גבוהות והיה בכוחם לברר את הניצוצות הקדושות בכל
מקום אשר תדרוך כף רגליהם' ,לצבאותם' מכיוון שהיה בהם שלימות
שישים ריבוא צבאות ה' שרתה עליהם השכינה הק'' ,ביד משה ואהרן' וכל
זה מכוחו של משה רבינו ע"ה שהוא אילן הנשמות של נשמות ישראל
בסוד הכתוב 'משה עמו' שמחבר את נשמות ישראל לאביהם שבשמים,
ואהרן הכהן ע"ה שהוא נקרא שושבין השכינה המקרב את ליבם של ישראל
לאביהם שבשמים ,בסוד הקרבת הקרבנות ייחוד ענפי נשמות ישראל.

תינוקות של בית רבן

"א'ש'ר י'צא'ו מ'מצרי'ם" ראשי וסופי תיבות גימטריה "אי"ם" ובהתחשב
אות "מ'" הסופית "לת"ר" כידוע בא"ב דאי"ק בכ"ר גימטריה "תו"ת" ראשי
תיבות "ת'ורה ו'ת'ינוקות" ,הכוונה ,מבאר ה'בן לאשרי' למה שכתב
הילקוט שמעוני (ירמיה רמז רסז) רבי מאיר אומר בשעה שעמדו ישראל
לפני הר סיני ,אמר להם הקב"ה לישראל הביאו לפני ערבים שאתם
משמרים את התורה ואזיי אני נותנה לכם ,אמרו להקב"ה אבותינו ערבים
לנו ,אמר להם אבותיכם אינם יכולים להיות ערבים מפני שיש לי טענה
עליהם ,אברהם על שאמר במה אדע וכו' ,יצחק על שאהב את עשו,
יעקב על שאמר נסתרה דרכי וכו' ,אמרו לו אם כן בנינו תינוקות של בית
רבן יהיו ערבים לנו ,אמר להם הקב"ה הם ערבים טובים שנאמר 'מפי
עוללים ויונקים יסדת עוז' ואין עוז אלא תורה שנאמר 'ה' עוז לעמו יתן',
נמצא שעל ידי ערבות הבנים הקטנים התינוקות בני ישראל זכו לתורה
הקדושה ,ובזכות תורתינו הקדושה יצאנו ממצרים ,כדכתיב (שמות ג ,יב)
'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר
הזה' ,וליכא מידי דלא רמיזא באורייתא.

בס"ד

אורות הכשרות

אורות ההלכה

דברי רבני הקהילות

לו הקב"ה ,כי טוב יום בחצריך מאלף (תהלים פד ,יא) – טוב לי יום
אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד בנך שלמה
להקריב לפני על גבי המזבח' .והלב משתומם ,הרי כידוע דוד
המלך עצמו הכין את כל הכסף והזהב הדרוש לבניין בית המקדש,
וגם התחיל בהנחת יסודותיו ,ולא עוד אלא שנתן נפשו להשלים
את בנייתו כמאמר המדרש (במדבר רבה יב ,ט) עה"פ (תהלים קלב,
א) 'זכור ה' לדוד את כל ענותו' .ועם כל זה כששמע את כמיהת
האנשים אימתי ימות ויבנה בנו את בית הבחירה כדי 'שנעלה
לרגל' ,גדלה שמחתו עד שקבע לה מזמור מיוחד – 'שיר המעלות
לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך'!
וגדולה מזו יש לנו ללמוד מדברי המדרש (שם) ,והוא שהמשתוקק
לקיים המצוה ,אע"פ שלא עלה בידו לקיימה ,הרי זה כמי שקיימה
בפועל .וכה הם דברי המדרש' :בכל מקום שאדם יגע ונותן נפשו
על הדבר ,אין הקב"ה מקפח שכרו .תדע ,ששלמה המלך בנה את
בית המקדש שנאמר (מלכים א – ו ,יד) ויבן שלמה את הבית ויכלהו,
אך בשביל שנתן דוד נפשו על בית המקדש שיבנה שנאמר (תהלים
קלב ,א) זכור לדוד את כל ענותו ,לא קיפח הקב"ה שכרו אלא
הכתיבו על שמו ,שנאמר (תהלים ל ,א) מזמור שיר חנוכת הבית
לדוד – לשלמה אין כתוב כאן אלא דוד' ,עכ"ל.
ובהיותי בזה זימן השי"ת לידי את דבריו הנפלאים של השל"ה
הק' אודות קיום המצוות על ידי האבות הקדושים ,וז"ל' :רצוני
לומר ,שהיו דבוקים בתכלית הדביקות בבורא יתברך והיו ששים
ושמחים לעשות רצון קונם בכל מה שיצוום ,והיו מוכנים לזה
בתכלית ההכנה בשמחה ובטוב לבב ,וההכנה זו כמעשה בפועל...
ואז כשעושה כן ומקיים בפועל מה דאפשר לו והוא שש ושמח
בעבודת השי"ת ומוכן לקיים – הוי כאילו קיים ,מאחר שהוא מוכן
לקיים' ,עי"ש .ועפי"ז ביארו המפרשים את הכתוב 'התהלך לפני
והיה תמים' ,כלומר אם תתהלך לפני לקיים המצוות שאתה יכול
לקיימם – אזי תהיה 'תמים' בכל תרי"ג המצוות – גם במצוות
שאין אתה יכול לקיימם כדוגמת 'מצה ומרור ומחיית עמלק' וכו'.
ועיין עוד כעין זה בדבריו הנשגבים של הגר"ח מוולוז'ין (נפש החיים,
שער א פרק כא) ,עי"ש .וזה יתד נאמן לכל דברינו!
נודע בשערי המוסר דברי ה'פרקי דרבי אליעזר' (פרק א) אודות
עוצם גדלותו של רבי אליעזר בן הורקנוס ,שהיה דורש ופניו
מאירות כאור החמה וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה עד
שאין אדם יודע אם יום ואם לילה .אך עד היותו בן עשרים ושמונה
שנה לא זכה ללמוד תורה ,מפני שהיה מתעסק בנכסי אביו אשר
היה כידוע עשיר מופלג .ופעם מצאו אביו כשהוא יושב ובוכה
על שלא זכה ללמוד תורה ,אמר לו אביו הלא אתה בן עשרים
ושמונה ואתה מבקש ללמוד תורה ,מוטב שתיקח לך אשה ותוליד
בנים ואותם תוליך ללמוד תורה .עשה שתי שבתות ולא טעם
כלום ,עד שנגלה אליו אליהו הנביא ואמר לו שיעלה לירושלים
ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי .כשהגיע לשם ,מצאו ריב"ז
כשהוא יושב ובוכה ,אמר לו בני מפני מה אתה בוכה .אמר לו,
מפני שלא זכיתי ללמוד תורה .אמר לו מימיך לא למדת קריאת
שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון ,אמר לו לאו .אמר לו ,עמוד
ואלמדך שלושתן ,...עכת"ד עי"ש .וכבר תמה אחד מבעלי המוסר,
הרי לפנינו בחור מבוגר בן עשרים ושמונה שעדיין לא למד אפילו
קריאת שמע ,תפילה וברכת המזון! וא"כ כיצד נשלח ע"י אליהו
הנביא ללמוד תורה בישיבת רבן יוחנן בן זכאי ,אשר העידו על
קטני תלמידיו שהיו בקיאים במעשה מרכבה ,וכי מה יעשה
תלמיד כזה בחברת האריות הללו ,האם זה המקום הראוי ללמוד
בו ק"ש ותפילה ...אתמהה! ברם לכשנתבונן נראה שאין מקום
לפליאה זו כלל ועיקר ,שכן ידע אליהו הנביא ,שתלמיד המשתוקק
כל כך ללמוד תורה עד כדי בכיות ותענית של שתי שבתות ,ודאי
שעדיו לגדולות וכבר עכשיו ראוי הוא לימנות בין תלמידיו של
רבן יוחנן בן זכאי!

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

הרה"ג חנניה מלכה שליט"א
רב ק״ק ״ אהבת ישראל״ שכונה ה' ,באר-שבע
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ׁש בּועֹות
ה ְ
ׁש ת ַ
ׁש לֹו ֶ
ְ

"בפרשתנו מובא הציווי לרשת את הארץ ולהתנחל בהַּ " :דּבֵר אֶל ּבְנֵי
ׁשּתֶם
הּי ַ ְרּדֵן אֶל אֶרֶץ ּכ ְנָע ַן וְהֹו ַר ְ
ּת ֲאלֵהֶם ּכ ִי אַּתֶם ֹע ְברִים אֶת ַ
ׂש ָראֵל וְאָ ַמ ְר ָ
יִ ְ
ׁש ְבּתֶם ּבָּה ּכ ִי לָכ ֶם
האָרֶץ וִי ַ
ׁשּתֶם אֶת ָ
האָרֶץ ִמּפְנֵיכ ֶם ...וְהֹו ַר ְ
ׁשבֵי ָ
אֶת ּכ ָל ֹי ְ
האָרֶץ" (במדבר לג ,נא  -נד).
חלְּתֶם אֶת ָ
התְנ ַ ַ
האָרֶץ לָ ֶרׁשֶת ֹאתָּה .ו ְ ִ
תּתִי אֶת ָ
נָ ַ
על עצם העובדה שדור יוצאי מצרים היה צריך לכבוש את הארץ אין
עוררין ,אך במהלך הגלות היו שטענו כי אסור לעם ישראל לעלות לארצו
ועליו לחכות שהקב"ה יבוא ויגאלו .ולכן נשאלת השאלה ,האם יש חיוב
על עם ישראל בתור עם לעלות לארץ?

השבעתי אתכם

בשיר השירים נאמר בג' מקומות (פ"ב ,ז .פ"ג ,ה .פ"ח ,ד ).שה' השביע את
בנות ירושלים שלא יעירו ולא יעוררו את האהבה עד שתחפץ .לא ברור
בפסוק מהי האהבה ,שאותה אסור לעורר ,ומהי השבועה שהשביע
ה' את בנות ירושלים .אך בגמרא (כתובות קי ):מבאר רבי זירא מהם
שלושת השבועות הנ"ל ,וזה לשונו" :ג' שבועות הללו למה? אחת ,שלא
יעלו ישראל בחומה .ומבאר רש"י כי השבועה שהשביע ה' את בנות
ירושלים היא שלא יעלו ישראל יחד ביד חזקה מעבר לחומות הגלות (ועיין
שם לגבי ב' השבועות האחרות) .מגמרא זו למדו חלק מהפוסקים כי אסור לעלות
לארץ ישראל בגלל השבועה שהשביענו ה' שלא לעלות בחומה .אחד
מהם הוא ר' יצחק לאון (מחבר ספר מגילת אסתר) שכתב שמצוות ירושת
הארץ לא נוהגת היום בגלל שלושת השבועות הנ"ל .ובאמת ,גמרא זו
היוותה בסיס חלקי לסיבת אי עלייתם לארץ של חלק מרבני חו"ל עם קום
המדינה.לגמרא זו נאמרו מספר דחיות .נציג חלק מהם.

חכמי ארץ ישראל התנגדו לגמרא זו

אבן הבוחן של גמרא זו הייתה בימי עזרא הסופר בו נתבקשו ישראל
לעלות לארץ ישראל .הרוב נשארו בבבל והמיעוט עלו לארץ .הגמרא
מספרת כי ריש לקיש (שהיה מחכמי ארץ ישראל) שחה בנהר .בא רבה בר
בר חנה (שהיה מחכמי בבל) ונתן לו יד לעזור לו לצאת .וריש לקיש אמר לו
שהוא שונא את חכמי בבל על כך שלא עלו לארץ בעליית עזרא (יומא
ט .):ובמדרש מסופר שכאשר ריש לקיש היה רואה את עולי בבל נאספים
בשוק היה אומר להם שיתפזרו ,שכן בימי עליית עזרא הם לא התקבצו
כך ועכשיו הם מתקבצים ונעשים כמו חומה! (שרהש"ר ,פרשה ח) .עוד
מובא בגמרא (מנחות ק ).כי חכמי ארץ ישראל היו קוראים לאלכסנדריים,
בבלים ,בגלל שהיו שונאים את הבבליים .והתוספות שם מבארים כי
הם שנאו אותם על שלא עלו בימי עזרא .וסיכם את עניין הנ"ל הרה"ג
מרדכי עטיה זצ"ל בספרו "לך לך" וזה לשונו" :פקח עינך וראה איך
חכמי ארץ ישראל התירו לעצמם לומר בפירוש שהם שונאים את חכמי
בבל ,ולכאורה עברו על הפסוק "לא תשנא את אחיך" .וכל זה להראות
לנו ,כמה חובה על האדם הישראלי לעלות לארץ ישראל ,היפך סברת
המתנגדים לרעיון העליה לארץ ישראל המסתמכים על מאמר הגמרא
בכתובות (קיא :).שלשה שבועות השביע הקב"ה את ישראל".

רבי זירא בעל השמועה (של ג' השבועות) חזר בו.

המדרש (שירהש"ר ,ח) מספר כי כאשר היה רבי זירא בארץ ישראל ,הוא
קנה בשוק ,ואמר למוכר שישקול לו יפה .והמוכר ענה לו" :אין אתה
יוצא מכאן ,בבלי ,שאבותיך החריבו את הבית" (בגלל שלא עלו בימי עזרא).
בתחילה רבי זירא התפלא ,אבל אחר כך ,המדרש מספר ,שהוא הודה
למוכר ואמר" :יפה לימדנו עם הארץ" .משמע שרבי זירא עצמו שלימד
את שלושת השבועות במסכת כתובות חזר בו .וכן כתב הרב מרדכי
עטיה (שם) וזה לשונו" :וגם רבי זירא מרא דשמעתא דכתובות חזר בו
וסבר כחכמי ארץ ישראל כמבואר במדרש רבה".

הדבר לא נפסק להלכה

גמרא זו שאמר רבי זירא בעניין שלושת השבועות לא נפסקה להלכה
בספרי ההלכה המרכזיים של עם ישראל (רי"ף ,ראש ,רמב"ם ,שולחן ערוך
וכדו') .ללמדך שגמרא זו היא מדרש ולא גמרא הלכתית .ויש עוד מספר
רב של דחיות לעניין הרלוונטיות של ג' השבועות לימינו אנו ,אך קצרה
היריעה מלהכיל נושא טעון זה ,ותן לחכם ויחכם עוד.

לסיכום

השבועה שהשביע ה' את ישראל לא לעלות בהמוניהם לארץ ישראל.
לא תקפה הלכה למעשה לימינו אנו.

		
		

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב חנניה מלכה

בס"ד

אורות הפרשה
אין מים אלא תורה

"א'לה מ'סעי ב'ני י'שראל א'שר י'צאו מ'ארץ מ'צרים ל'צבאתם ב'יד
מ'שה ו'אהרן" ראשי תיבות גימטריה "רכב"" ,א'ל'ה מ'סע'י ב'נ'י י'שרא'ל
א'ש'ר י'צא'ו מ'אר'ץ מ'צרי'ם ל'צבאת'ם ב'י'ד מ'ש'ה ו'אהר'ן" ראשי
וסופי תיבות גימטריה "שקץ מט באים למים" ,הכוונה ,מבאר ה'בן
לאשרי' במסעות ארבעים שנה במדבר בני ישראל עסקו בתורה הקדושה,
ובכך תיקנו והוציאו את רזי תורתינו הקדושה שנמסרו ביד החיצונים שהם
שקץ ,כדכתיב לגבי עבודה זרה 'שקץ תשקצנו' ,וניצוצות קדושות אלו
היו בידי הסטרא אחרא בבחינת צדיק מט לפני רשע ,וכשנתבררו ונתעלו
נעשו מהם אותיות תורתינו הקדושה הכתובים באותו מסע ,והם באו
למים שהיא התורה כדאיתא במסכת בבא קמא 'אין מים אלא תורה'.

הניצחון בזכות האמונה

"אלה מסעי בני ישראל" גימטריה "בי סמך יגבור על עשו" ,הכוונה ,מבאר
הצדיק מרעננה זיע"א שבזכות האמונה ננצח את כל אויבנו ושונאנו וכל
מבקשי רעתינו ,שבני ישראל סומכים ובטוחים בו בה' יתברך ,הקב"ה נותן
תוספת כוח להתגבר על האויבים שמזרע עשו ,כדאיתא במסכת מכות
'בא חבקוק והעמידו על אחד וצדיק באמונתו יחיה'.

מסע הגלויות מדי יון ואדום

"אלה מסעי בני ישראל" גימטריה "ראש רדו הן גן" ,הכוונה ,מבאר רבי
יצחק הכהן הוברמן זצ"ל שהעוונות והחטאים של בני ישראל הן אלו
שגרמו לעצמם את מסע הגלויות של מדי יון ואדום "ג"ן" ראשי תיבות
"ג'לויות נ'וספות" ,שהרי וויתר הקב"ה על ת"ל שנה שהוצרכו להיות
בגלות הראשון במצרים כדכתיב 'ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה',
אך לפי שלא יכלו להתמהמה היו מראש רק רד"ו שנה והוציאם ה' קודם
הזמן ונתן להם תורתינו הקדושה כדאיתא במסכת עבודה זרה כדי שעל
ידי זה יהיו בני חורין ממלאך המות ומשעבוד גלויות ,אך על ידי חטא העגל
הוכרחו להשלים את הגלות של מדי יון ואדום.

סוד ירידת השפע והברכה לעולם

"א'לה מ'סעי ב'ני י'שראל" ראשי תיבות "מ"ב י"א" ,הכוונה ,מבאר
ה'ברכה משולשת' כתב בספר נהר שלום (שרעבי) על כוונת "אנא בכח"
לשחרית שהוא שם הקדוש מ"ב ,והוא נקרא שם הגבורה שעל ידו נעשים
כל העליות של התפילות ,שהוא המתקת הגבורות וסוד העניין של ה-י"א
סממני הקטורת שהחלבנה שהיא כנגד פושעי ישראל נמתקת בהם ,ועל
כן המשך הפסוק "א'שר י'צאו מ'ארץ מ'צרים" ראשי תיבות גימטריה
"צ"א" שהוא גימטריה של שילוב שמות הקודש "הוי"ה א"ד" שעל ידי
שהתפילות עולות למעלה ומעוררים רחמים רבים על כל עם ישראל,
נמתקים הדינים אפילו על פושעי ישראל ומתגלים רחמים גמורים על כל
העולם ,ועל כן "אש'ר יצא'ו מאר'ץ מצרי'ם" סופי תיבות "צורם" מלשון
"חוזקם" ,הכוונה ,שזהו החוזק של בני ישראל האחדות והאחווה ששורה
בניהם ,ואלו מתפללים על אלו ,ואלו מכפרים על אלו ,זהו סוד ירידת
השפע והברכה לעולם.

משה ואהרן ונשמות ישראל

'אלה מסעי בני ישראל' מבאר האור החיים הקדוש בזכות מה בני ישראל
הצליחו להוציא את הניצוצות הקדושות במסעות במדבר ,מפני 'אשר
יצאו מארץ מצרים' שנצרפו בכור הברזל במצרים ,ובגלל זה נשמותיהם
התעלו בדרגות גבוהות והיה בכוחם לברר את הניצוצות הקדושות בכל
מקום אשר תדרוך כף רגליהם' ,לצבאותם' מכיוון שהיה בהם שלימות
שישים ריבוא צבאות ה' שרתה עליהם השכינה הק'' ,ביד משה ואהרן' וכל
זה מכוחו של משה רבינו ע"ה שהוא אילן הנשמות של נשמות ישראל
בסוד הכתוב 'משה עמו' שמחבר את נשמות ישראל לאביהם שבשמים,
ואהרן הכהן ע"ה שהוא נקרא שושבין השכינה המקרב את ליבם של ישראל
לאביהם שבשמים ,בסוד הקרבת הקרבנות ייחוד ענפי נשמות ישראל.

תינוקות של בית רבן

"א'ש'ר י'צא'ו מ'מצרי'ם" ראשי וסופי תיבות גימטריה "אי"ם" ובהתחשב
אות "מ'" הסופית "לת"ר" כידוע בא"ב דאי"ק בכ"ר גימטריה "תו"ת" ראשי
תיבות "ת'ורה ו'ת'ינוקות" ,הכוונה ,מבאר ה'בן לאשרי' למה שכתב
הילקוט שמעוני (ירמיה רמז רסז) רבי מאיר אומר בשעה שעמדו ישראל
לפני הר סיני ,אמר להם הקב"ה לישראל הביאו לפני ערבים שאתם
משמרים את התורה ואזיי אני נותנה לכם ,אמרו להקב"ה אבותינו ערבים
לנו ,אמר להם אבותיכם אינם יכולים להיות ערבים מפני שיש לי טענה
עליהם ,אברהם על שאמר במה אדע וכו' ,יצחק על שאהב את עשו,
יעקב על שאמר נסתרה דרכי וכו' ,אמרו לו אם כן בנינו תינוקות של בית
רבן יהיו ערבים לנו ,אמר להם הקב"ה הם ערבים טובים שנאמר 'מפי
עוללים ויונקים יסדת עוז' ואין עוז אלא תורה שנאמר 'ה' עוז לעמו יתן',
נמצא שעל ידי ערבות הבנים הקטנים התינוקות בני ישראל זכו לתורה
הקדושה ,ובזכות תורתינו הקדושה יצאנו ממצרים ,כדכתיב (שמות ג ,יב)
'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר
הזה' ,וליכא מידי דלא רמיזא באורייתא.

בס"ד

אורות הכשרות

אורות ההלכה

דברי רבני הקהילות

לו הקב"ה ,כי טוב יום בחצריך מאלף (תהלים פד ,יא) – טוב לי יום
אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד בנך שלמה
להקריב לפני על גבי המזבח' .והלב משתומם ,הרי כידוע דוד
המלך עצמו הכין את כל הכסף והזהב הדרוש לבניין בית המקדש,
וגם התחיל בהנחת יסודותיו ,ולא עוד אלא שנתן נפשו להשלים
את בנייתו כמאמר המדרש (במדבר רבה יב ,ט) עה"פ (תהלים קלב,
א) 'זכור ה' לדוד את כל ענותו' .ועם כל זה כששמע את כמיהת
האנשים אימתי ימות ויבנה בנו את בית הבחירה כדי 'שנעלה
לרגל' ,גדלה שמחתו עד שקבע לה מזמור מיוחד – 'שיר המעלות
לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך'!
וגדולה מזו יש לנו ללמוד מדברי המדרש (שם) ,והוא שהמשתוקק
לקיים המצוה ,אע"פ שלא עלה בידו לקיימה ,הרי זה כמי שקיימה
בפועל .וכה הם דברי המדרש' :בכל מקום שאדם יגע ונותן נפשו
על הדבר ,אין הקב"ה מקפח שכרו .תדע ,ששלמה המלך בנה את
בית המקדש שנאמר (מלכים א – ו ,יד) ויבן שלמה את הבית ויכלהו,
אך בשביל שנתן דוד נפשו על בית המקדש שיבנה שנאמר (תהלים
קלב ,א) זכור לדוד את כל ענותו ,לא קיפח הקב"ה שכרו אלא
הכתיבו על שמו ,שנאמר (תהלים ל ,א) מזמור שיר חנוכת הבית
לדוד – לשלמה אין כתוב כאן אלא דוד' ,עכ"ל.
ובהיותי בזה זימן השי"ת לידי את דבריו הנפלאים של השל"ה
הק' אודות קיום המצוות על ידי האבות הקדושים ,וז"ל' :רצוני
לומר ,שהיו דבוקים בתכלית הדביקות בבורא יתברך והיו ששים
ושמחים לעשות רצון קונם בכל מה שיצוום ,והיו מוכנים לזה
בתכלית ההכנה בשמחה ובטוב לבב ,וההכנה זו כמעשה בפועל...
ואז כשעושה כן ומקיים בפועל מה דאפשר לו והוא שש ושמח
בעבודת השי"ת ומוכן לקיים – הוי כאילו קיים ,מאחר שהוא מוכן
לקיים' ,עי"ש .ועפי"ז ביארו המפרשים את הכתוב 'התהלך לפני
והיה תמים' ,כלומר אם תתהלך לפני לקיים המצוות שאתה יכול
לקיימם – אזי תהיה 'תמים' בכל תרי"ג המצוות – גם במצוות
שאין אתה יכול לקיימם כדוגמת 'מצה ומרור ומחיית עמלק' וכו'.
ועיין עוד כעין זה בדבריו הנשגבים של הגר"ח מוולוז'ין (נפש החיים,
שער א פרק כא) ,עי"ש .וזה יתד נאמן לכל דברינו!
נודע בשערי המוסר דברי ה'פרקי דרבי אליעזר' (פרק א) אודות
עוצם גדלותו של רבי אליעזר בן הורקנוס ,שהיה דורש ופניו
מאירות כאור החמה וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה עד
שאין אדם יודע אם יום ואם לילה .אך עד היותו בן עשרים ושמונה
שנה לא זכה ללמוד תורה ,מפני שהיה מתעסק בנכסי אביו אשר
היה כידוע עשיר מופלג .ופעם מצאו אביו כשהוא יושב ובוכה
על שלא זכה ללמוד תורה ,אמר לו אביו הלא אתה בן עשרים
ושמונה ואתה מבקש ללמוד תורה ,מוטב שתיקח לך אשה ותוליד
בנים ואותם תוליך ללמוד תורה .עשה שתי שבתות ולא טעם
כלום ,עד שנגלה אליו אליהו הנביא ואמר לו שיעלה לירושלים
ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי .כשהגיע לשם ,מצאו ריב"ז
כשהוא יושב ובוכה ,אמר לו בני מפני מה אתה בוכה .אמר לו,
מפני שלא זכיתי ללמוד תורה .אמר לו מימיך לא למדת קריאת
שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון ,אמר לו לאו .אמר לו ,עמוד
ואלמדך שלושתן ,...עכת"ד עי"ש .וכבר תמה אחד מבעלי המוסר,
הרי לפנינו בחור מבוגר בן עשרים ושמונה שעדיין לא למד אפילו
קריאת שמע ,תפילה וברכת המזון! וא"כ כיצד נשלח ע"י אליהו
הנביא ללמוד תורה בישיבת רבן יוחנן בן זכאי ,אשר העידו על
קטני תלמידיו שהיו בקיאים במעשה מרכבה ,וכי מה יעשה
תלמיד כזה בחברת האריות הללו ,האם זה המקום הראוי ללמוד
בו ק"ש ותפילה ...אתמהה! ברם לכשנתבונן נראה שאין מקום
לפליאה זו כלל ועיקר ,שכן ידע אליהו הנביא ,שתלמיד המשתוקק
כל כך ללמוד תורה עד כדי בכיות ותענית של שתי שבתות ,ודאי
שעדיו לגדולות וכבר עכשיו ראוי הוא לימנות בין תלמידיו של
רבן יוחנן בן זכאי!

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

הרה"ג חנניה מלכה שליט"א
רב ק״ק ״ אהבת ישראל״ שכונה ה' ,באר-שבע

בברכת שבת שלום ומבורך

ׁש בּועֹות
ה ְ
ׁש ת ַ
ׁש לֹו ֶ
ְ

"בפרשתנו מובא הציווי לרשת את הארץ ולהתנחל בהַּ " :דּבֵר אֶל ּבְנֵי
ׁשּתֶם
הּי ַ ְרּדֵן אֶל אֶרֶץ ּכ ְנָע ַן וְהֹו ַר ְ
ּת ֲאלֵהֶם ּכ ִי אַּתֶם ֹע ְברִים אֶת ַ
ׂש ָראֵל וְאָ ַמ ְר ָ
יִ ְ
ׁש ְבּתֶם ּבָּה ּכ ִי לָכ ֶם
האָרֶץ וִי ַ
ׁשּתֶם אֶת ָ
האָרֶץ ִמּפְנֵיכ ֶם ...וְהֹו ַר ְ
ׁשבֵי ָ
אֶת ּכ ָל ֹי ְ
האָרֶץ" (במדבר לג ,נא  -נד).
חלְּתֶם אֶת ָ
התְנ ַ ַ
האָרֶץ לָ ֶרׁשֶת ֹאתָּה .ו ְ ִ
תּתִי אֶת ָ
נָ ַ
על עצם העובדה שדור יוצאי מצרים היה צריך לכבוש את הארץ אין
עוררין ,אך במהלך הגלות היו שטענו כי אסור לעם ישראל לעלות לארצו
ועליו לחכות שהקב"ה יבוא ויגאלו .ולכן נשאלת השאלה ,האם יש חיוב
על עם ישראל בתור עם לעלות לארץ?

השבעתי אתכם

בשיר השירים נאמר בג' מקומות (פ"ב ,ז .פ"ג ,ה .פ"ח ,ד ).שה' השביע את
בנות ירושלים שלא יעירו ולא יעוררו את האהבה עד שתחפץ .לא ברור
בפסוק מהי האהבה ,שאותה אסור לעורר ,ומהי השבועה שהשביע
ה' את בנות ירושלים .אך בגמרא (כתובות קי ):מבאר רבי זירא מהם
שלושת השבועות הנ"ל ,וזה לשונו" :ג' שבועות הללו למה? אחת ,שלא
יעלו ישראל בחומה .ומבאר רש"י כי השבועה שהשביע ה' את בנות
ירושלים היא שלא יעלו ישראל יחד ביד חזקה מעבר לחומות הגלות (ועיין
שם לגבי ב' השבועות האחרות) .מגמרא זו למדו חלק מהפוסקים כי אסור לעלות
לארץ ישראל בגלל השבועה שהשביענו ה' שלא לעלות בחומה .אחד
מהם הוא ר' יצחק לאון (מחבר ספר מגילת אסתר) שכתב שמצוות ירושת
הארץ לא נוהגת היום בגלל שלושת השבועות הנ"ל .ובאמת ,גמרא זו
היוותה בסיס חלקי לסיבת אי עלייתם לארץ של חלק מרבני חו"ל עם קום
המדינה.לגמרא זו נאמרו מספר דחיות .נציג חלק מהם.

חכמי ארץ ישראל התנגדו לגמרא זו

אבן הבוחן של גמרא זו הייתה בימי עזרא הסופר בו נתבקשו ישראל
לעלות לארץ ישראל .הרוב נשארו בבבל והמיעוט עלו לארץ .הגמרא
מספרת כי ריש לקיש (שהיה מחכמי ארץ ישראל) שחה בנהר .בא רבה בר
בר חנה (שהיה מחכמי בבל) ונתן לו יד לעזור לו לצאת .וריש לקיש אמר לו
שהוא שונא את חכמי בבל על כך שלא עלו לארץ בעליית עזרא (יומא
ט .):ובמדרש מסופר שכאשר ריש לקיש היה רואה את עולי בבל נאספים
בשוק היה אומר להם שיתפזרו ,שכן בימי עליית עזרא הם לא התקבצו
כך ועכשיו הם מתקבצים ונעשים כמו חומה! (שרהש"ר ,פרשה ח) .עוד
מובא בגמרא (מנחות ק ).כי חכמי ארץ ישראל היו קוראים לאלכסנדריים,
בבלים ,בגלל שהיו שונאים את הבבליים .והתוספות שם מבארים כי
הם שנאו אותם על שלא עלו בימי עזרא .וסיכם את עניין הנ"ל הרה"ג
מרדכי עטיה זצ"ל בספרו "לך לך" וזה לשונו" :פקח עינך וראה איך
חכמי ארץ ישראל התירו לעצמם לומר בפירוש שהם שונאים את חכמי
בבל ,ולכאורה עברו על הפסוק "לא תשנא את אחיך" .וכל זה להראות
לנו ,כמה חובה על האדם הישראלי לעלות לארץ ישראל ,היפך סברת
המתנגדים לרעיון העליה לארץ ישראל המסתמכים על מאמר הגמרא
בכתובות (קיא :).שלשה שבועות השביע הקב"ה את ישראל".

רבי זירא בעל השמועה (של ג' השבועות) חזר בו.

המדרש (שירהש"ר ,ח) מספר כי כאשר היה רבי זירא בארץ ישראל ,הוא
קנה בשוק ,ואמר למוכר שישקול לו יפה .והמוכר ענה לו" :אין אתה
יוצא מכאן ,בבלי ,שאבותיך החריבו את הבית" (בגלל שלא עלו בימי עזרא).
בתחילה רבי זירא התפלא ,אבל אחר כך ,המדרש מספר ,שהוא הודה
למוכר ואמר" :יפה לימדנו עם הארץ" .משמע שרבי זירא עצמו שלימד
את שלושת השבועות במסכת כתובות חזר בו .וכן כתב הרב מרדכי
עטיה (שם) וזה לשונו" :וגם רבי זירא מרא דשמעתא דכתובות חזר בו
וסבר כחכמי ארץ ישראל כמבואר במדרש רבה".

הדבר לא נפסק להלכה

גמרא זו שאמר רבי זירא בעניין שלושת השבועות לא נפסקה להלכה
בספרי ההלכה המרכזיים של עם ישראל (רי"ף ,ראש ,רמב"ם ,שולחן ערוך
וכדו') .ללמדך שגמרא זו היא מדרש ולא גמרא הלכתית .ויש עוד מספר
רב של דחיות לעניין הרלוונטיות של ג' השבועות לימינו אנו ,אך קצרה
היריעה מלהכיל נושא טעון זה ,ותן לחכם ויחכם עוד.

לסיכום

השבועה שהשביע ה' את ישראל לא לעלות בהמוניהם לארץ ישראל.
לא תקפה הלכה למעשה לימינו אנו.

		
		

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב חנניה מלכה

בס"ד

מבחן
האמונה

בס"ד

פניני עונג שבת
המדבר מקום משכנו של השטן

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

עורך

מסעי

הרב עוזיאל אדרי

מסעות בני ישראל

מסע החיים על פי ה'

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע
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

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'
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5.8.19

6.8.19

7.8.19

8.8.19
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8:40
9:21
12:47
13:22
18:28
19:37
19:53

4:35
4:43
6:05
8:41
9:22
12:47
13:22
18:27
19:36
19:52

4:36
4:44
6:06
8:41
9:22
12:47
13:22
18:26
19:35
19:51

4:36
4:44
6:07
8:41
9:22
12:47
13:22
18:25
19:34
19:50

4:37
4:45
6:07
8:41
9:22
12:46
13:21
18:24
19:33
19:49

4:39
4:46
6:09
8:42
9:23
12:46
13:21
18:23
19:31
19:48

פרשת השבוע:
בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

שבת קודש

ג׳ מנחם אב ד׳ מנחם אב ה׳ מנחם אב ו׳ מנחם אב ז׳ מנחם אב ח׳ מנחם אב ט׳ מנחם אב

4:38
4:45
6:08
8:42
9:22
12:46
13:21
18:23
19:32
19:48

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות

שבת שלום

הרב אברהם טריקי

שמחתי באומרים לי

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

לעילוי נשמת
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

מסעי
שמעו דבר

19:18
20:08
21:01

וְ ֶהעָ ִרים ֲא ֶשר ִת ֵתנּו ֵשׁש עָ ֵרי ִמ ְקלָ ט ִת ְהיֶ ינָ ה לָ כֶ ם.

(במדבר לה ,יג)

שש ערי מקלט :מגיד שאף על פי שהבדיל משה בחייו שלוש ערים בעבר
הירדן ,לא היו קולטות עד שנבחרו שלוש שנתן יהושע בארץ כנען(.רש"י)
והתמיהה בולטת ,מדוע אפוא הזדרז משה להבדיל שלוש ערים בעבר הירדן
כמאמר הכתוב (דברים ד ,מ) 'אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש',
כאשר ידע שאין בהם כל ערך עד אשר יתווספו עליהם שלוש ערי מקלט בארץ כנען.
וביותר יפלא ,שהרי ידע גם שלא יכנס לארץ כנען ,וא"כ מדוע לא הניח את בחירת כל
ששת הערים בידי יהושע.
ברם מכאן למדו רבותינו עד כמה היו המצוות חביבות אצל משה רבינו ע"ה ,וכה הם
דברי הש"ס (מכות י ,א)' :דרש רבי סימאי מאי דכתיב (קהלת ה ,ט) אוהב כסף לא ישבע
כסף ...זה משה רבינו ,שהיה יודע שאין שלוש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא
נבחרו שלוש בארץ כנען ,ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה' .ואמנם אין כאן אלא
תחילת מצוה תוך ידיעה שלא יזכה להשלימה ,מכל מקום זהו טבעו של אוהב מצוות
להזדרז בעשיית המצוה בכל כוחו ,כדוגמת האוהב כסף אשר לעולם לא ישבע ממנו.
ופוק חזי לדברי הרמב"ם המאירים בפירוש המשניות (אבות ד ,ב) ,אשר ראה בפסוק זה
'חידוש נפלא בתורה' ,וזה לשונו' :ואם איש כמשה רבינו ע"ה ,משיג האמיתות השלם
שבשלמים ,נכסף להוסיף חצי מצות עשה לכל מעלותיו ושלימותו ,מה ראוי לאשר
נצטרעו נפשותיהם ונתחזקה צרעתם ונושנה ...וזהו חידוש נפלא בתורה כי יש בו זירוז
על מעשה המצוות' ,עכ"ל .והדברים מדברים בעד עצמם!
אכן לפנינו דוגמא מופתית של עבד ה' אשר כל מגמתו הוא לעשות רצון ה' ,ולכן
הוא רץ לדבר מצוה גם כאשר ידוע לו בודאות שלא יעלה בידו להשלימה ,יען כי לא
בנטילת שכרה חשק לבו ,אלא רק לעשות נחת רוח ליוצרו נכספה נפשו.
ושוב יש לנו להוכיח מידה זו אצל משה ,מדברי הגמ' (סוטה יד ,א) :דרש רבי שמלאי:
'מפני מה נתאוה משה רבינו ע"ה ליכנס לארץ ישראל ,וכי לאכול מפריה היה צריך או
לשבוע מטובה היה צריך .אלא כך אמר משה רבינו ,הרבה מצוות נצטוו ישראל שאינן
מתקיימות אלא בארץ ישראל ,אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי .אמר לו
הקב"ה ,כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר ,מעלה אני עליך כאילו עשיתם ,שנאמר
(ישעיה נג ,יב) לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות
נפשו ...לכן אחלק לו ברבים .שמא תאמר כאחרונים ולא כראשונים ,תלמוד לומר
ואת עצומים יחלק שלל כאברהם יצחק ויעקב שהיו עצומים בתורה ובמצוות' ,עכ"ל.
ברם ,גם אחרי הבטחה מפורשת זו שיצאה מפי מלכו של עולם 'מעלה אני עליך כאילו
עשיתם' ,לא נחה דעתו של משה ,והמשיך להשתוקק לקיום מצוות אלו בפועל .עד
שציוה עליו ה' 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה' .הנה כי כן לא התפייס משה במה
שהבטיחו השי"ת שמעלה עליו כאילו קיימם בשלימות כמו אברהם יצחק ויעקב ,שכן
זהו טבעו של 'עבד ה'' שאינו מצפה לקבלת גמול על עבודתו ולכן אינו מתרצה בכך
שיחשבו לו 'כאילו' עשאם ,אלא רק בעשייתם בפועל תנוח נפשו הנכספת!
וכעין זה מצינו בגמ' (מכות י ,א) אודות דוד המלך ע"ה' :אמר רבי יהושע בן לוי,
מאי דכתיב (תהלים קכב ,א) שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך,
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,שמעתי בני אדם שהיו אומרים
מתי ימות זקן זה ויבוא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל ,ושמחתי .אמר
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

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

אחראי מערכת

דבר העורך
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דבר רב העיר שליט"א

‘אלה מסעי בני ישראל’ צריך להבין מדוע מנה הכתוב
ונתן דגש על המסעות במדבר ממקום פלוני למקום פלוני
ולא על החניות ,מקום החניה הוא לכאורה תכלית כל
המסע שאליו הוא רוצה להגיע ,מבאר ה’ברכה משולשת’
בשם הבעש”ט הקדוש שלכל יהודי במשך תחנות חייו
בעולם יש מ”ב מסעות פרטיות משלו ,ואף על פי
שלכאורה אינו שומע מפי ה’ איך ולאן לנסוע ,הקב”ה
מוליך אותו במשימת חייו בהשגחה פרטית צמודה ,וכל
החיים הם רצף של שליחות עליונה לצורך גבוה ,שהם
בירור הניצוצות הקדושות השייכים לנשמתו ,ובשביל זה
הייתה כל כוונת ירידת נשמתו לעולם ,וכעדות דוד המלך
ע”ה בתהלים ‘מה’ מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ’ ,ועל כן
הדגש הוא על עצם המסעות שהם תכלית חייו של האדם.

‘אלה מסעי בני ישראל’ כתב רש”י משל למלך שהיה בנו חולה
והוליכו למקום רחוק לרפאותו ,כיון שהיו חוזרין התחיל אביו
מונה כל המסעות ,אמר לו כאן ישננו ,כאן הוקרנו (התקררנו),
כאן חששת את ראשך (כאב ראשך) ,וצריך להבין איך אמר
רש”י שהוזכר במסעות כאן ישננו ,והרי לא הוזכר מקום
החניה ואנה נזכר היכן שהיו ישנים ,מבאר ה’בן לאשרי’
“כאן ישננו  -רומז למתן תורה” שכתב בפרקי דרבי אליעזר
(פמ”א) שביום קבלת התורה היו בני ישראל ישנים ,עד שבא
משה רבינו ע”ה והיה מעוררם ומוציאם להר סיני ,ואומר להם
כבר בא הקב”ה החתן להר סיני לחופה“ ,כאן חששת את
ראשך  -רומז לחטא העגל” על פי דאיתא במסכת סנהדרין
על פסוק בשמואל ב’ ‘דוד בא עד הראש’ ,תיבת “הראש”
לומדת הגמרא שהכוונה שביקש דוד לעבוד עבודה זרה,
והמשכן בא ותיקן את מעשה העגל שהיה חטא עבודה זרה,
כמ”ש במדרש יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל.

גליון מס'

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

‘אלה מסעי בני ישראל’ כתב האור החיים הקדוש בשם
הזוהר כל המסעות והחניות של בני ישראל במדבר תכליתם
הייתה “עבודת הבירורים” ,לברר ניצוצות הקדושה כבירים
ואדירים שהיו שבויים אצל השטן הס”מ ,המדבר הוא משכן
הקליפות הקשות וכוחות התקיפים והנוראים של הטומאה,
שנאמר ‘במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב’ ,הכוונה
לכוחות הנחש השטן הס”מ ,ועל ידי גילוי אור השכינה של
שישים ריבוא בני ישראל ,יחד עם משה רבינו ע”ה והקמת
המשכן הוציאו בולעו מפיו ,ועל כן היו חונים במקום אחד שנה
ובמקום אחר י”ב שעות ,כל מקום לפי הניצוצות הקדושות
שהיו שם ,ובירור זה לא היה כוח בעולם שהיה יכול לעשותו
ואפילו האבות הקדושים לא הצליחו ,מפני תוקף האחיזה של
השטן במדבר ששם מקומו ,כידוע שכוחות הטומאה במקומם
הם תקיפים וחזקים עד למאד ,ומכיוון שיודעים שהניצוצות
הקדושות שבידם זהו כל חיותם הנה כשבאים לקחתם מהם,
המלחמה כבדה כמו אדם הנלחם בכל כוחו על חייו ,וכאן
הייתה הקדושה שלימה ,השכינה  -המשכן וארון הקודש,
התורה שקיבלו ישראל בהר סיני ,והשראת השכינה על שישים
ריבוא בני ישראל ,ובחנייתם היו מבררים את ניצוצי הקדושה,
ובנסיעתם היו נוסעים עימהם כל הניצוצות הקדושות הון
קדוש ויקר שאין ערוך אליו.

