בס"ד

הכפרי
והשבת

בס"ד

אורות השבת

הילולא דצדיקייא
״הבבא סאלי״
רבי ישראל אבוחצירא זצוקללה״ה

ילדותו

לומדי הישיבה הקדושה בביתו של רבי מסעוד
אבוחצירא ,התרגלו לראות את העריסה המוצמדת
אל קיר הישיבה .מידי יום בעוברם ליד העריסה,
הביטו בפעוט השוכב שם .עיניו ערניות להפליא,
ופניו הילדותיות טהורות הן .מדי פעם היתה נגשת אליו אימו הצדקת ,מיטיבה את
שמיכתו ונושקת ללחיו .תפילה אחת ויחידה מילאה את ליבה שיגדל הילד ,יקלוט
את דברי התורה הקדושה וילמד בשקיקה .שעות רבות היה שוכב שם בעריסתו,
קולות הלומדים בקעו מן החדר המואר וחדרו לאוזניו ולליבו .ישראל הקטן ,שהפך
להיות רבי ישראל ,המכונה ה"בבא סאלי" הקדוש ,למד מהי התמדה עוד בהיותו
תינוק פעוט בעריסה .כשגדל מעט ישראל ,הביאו לו הוריו מלמד מיוחד ,שלמדו
את אותיות הא' ב' .הילד הרך קלט את הקריאה במהירות והחל ללמוד את החומש.
נתגלתה אצלו הבנה עצומה וכשרון נדיר .כולם הועידו אותו לגדולות.

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

עורך

שמירת העיניים

דבר העורך

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

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי

זר ברכות

המברכים מעומקא דליבא

יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית

רבני השכונות והקהילות
עובדי הרבנות והמועצה הדתית

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

לוח הזמנים ער״ח שבט ר״ח שבט ב׳ שבט ג׳ שבט ד׳ שבט ה׳ שבט ו׳ שבט
מדויק לבאר-שבע )(1.02.20) (31.01.20) (30.01.20) (29.01.20) (28.01.20) (27.01.20) (26.01.20
עלות השחר
5:26 5:26 5:27 5:28 5:28 5:29 5:30
זמן טלית ותפילין
5:32 5:32 5:33 5:34 5:34 5:35 5:36
זריחה  -הנץ החמה 6:37 6:38 6:38 6:39 6:39 6:40 6:40
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:40 8:40 8:40 8:41 8:41 8:41 8:41
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:12 9:12 9:13 9:13 9:13 9:13 9:13
סוז ברכות קש
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
חצות יום ולילה
11:54 11:54 11:54 11:53 11:53 11:53 11:53
מנחה גדולה
12:25 12:25 12:25 12:24 12:24 12:24 12:24
פלג המנחה
16:23 16:22 16:22 16:21 16:21 16:20 16:19
שקיעה
17:18 17:17 17:16 17:15 17:14 17:13 17:12
צאת הכוכבים
17:31 17:30 17:29 17:28 17:27 17:26 17:25

"שבת מברכין"

המולד ביום שבת בשעה  8:46ו 9-חלקים.
ראש חודש שבט ביום שני הבעל״ט.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי ה
והרב
עה
בת סימי זל

ת .נ .צ .ב .ה.

פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

וארא
כה אמר

16:51
17:42
18:16

חבל על דאבדין ולא משתכחין

ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ה'
ֹלהים ֶאל מ ֶֹשׁה וַ יּ ֶ
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
)שמות ו ,ב(

וידבר אלוהים אל משה :דיבר אתו משפט ,על שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה
)רש"י(

וכמה נוראים הם בזה דברי רש"י להלן )שמות ו ,ט ד"ה מקצר רוח( ,וזה לשונו' :ורבותינו דרשוהו
לענין של מעלה ,שאמר משה למה הרעותה .אמר לו הקדוש ברוך הוא ,חבל על דאבדין ולא
משתכחין ,יש לי להתאונן על מיתת האבות .הרבה פעמים נגליתי אליהם באל שדי ,ולא אמרו לי
מה שמך ,ואתה אמרת מה שמו ומה אומר אליהם .וכשביקש אברהם לקבור את שרה ,לא מצא
קבר עד שקנה בדמים מרובים .וכן ביצחק ,ערערו עליו על הבארות אשר חפר .וכן ביעקב ,ויקן את
חלקת השדה לנטות אהלו .ולא הרהרו אחרי מדותי ,ואתה אמרת למה הרעותה' ,עכ"ל .ואילולא
שהדברים מפורשים בדברי רש"י ,אי אפשר היה לאומרם ,שכן יש כאן תוכחה נוראה למשה רבינו
ע"ה רעיא מהימנא .זאת ועוד ,שיש כאן מסקנה נוקבת ,והיא :כשאין לומדים ממעשה אבותינו או
רבותינו ,הרי שאנו משכחים את זכרם – 'חבל על דאבדין ולא משתכחין' .והוא שאמרנו ,שאין לך
פגיעה גדולה בכבודו של הצדיק ,יותר ממי שיודע על דרכיו ואינו לומד ממעשיו.
ושמעתי לבאר עומק תוכחה זו ,בדרך משל לעיר גדולה אשר התפנתה בה משרת הרבנות,
ולאחר חיפושים על פני כל הארץ ,מצאו רב נכבד ותלמיד חכם מובהק אשר נראה להם מתאים
לשמש כרב העיר .משלחת נכבדה של שבעה מטובי העיר הגיעה לביתו של כב' הרב ,והציעה
בפניו את משרת הרבנות .אלא שהרב סירב להצעה המכובדת ,בטרם יבקר תחילה בעיר כדי
להתרשם מחיי הדת שם .נלווה הרב למשלחת הנכבדה ,והחל בביקורו במרכזי הדת בעיר .תחילה
שמו פעמיהם לבית הכנסת הגדול והמפואר ,השתומם הרב מגודל הפאר וההדר שניכר בכל פינה,
ושאל כמה מתפללים יש כאן וכמה שיעורי תורה מתקיימים בו ,ועוד כהנה שאלות .וכשהבין
מהם שבית הכנסת נעול על דלת ובריח מלבד שבתות וימים טובים ,ועל שיעורי תורה לא שמעו
כלל ...דחה הרב בנימוס את הצעת כס הרבנות ,וחזר לביתו .שמע ראש הקהל כי נכשלו מאמצי
שלוחיו ,הגיע בעצמו לכב' הרב ואמר לו ,האם כבודו ביקר בבית העלמין שלנו .וכי מה מיוחד יש
בבית העלמין שלכם תמה הרב ,ובכן יבוא כבודו לבקר בבית העלמין ואחר כך יחליט .וכך היה,
שמו פעמיהם לעבר בית העלמין העירוני .ושם נדהם הרב לגלות מצבות של צדיקים עמודי התורה
וההלכה' :פה נטמן הנשר הגדול והיד החזקה הרמב"ם ...פה נטמן מרן רבי יוסף קארו הלא הוא
השולחן ערוך' ...וכי הצדיקים הללו טמונים כאן ,והלא יודע אני שמקום מנוחתו של הרמב"ם
בעיה"ק טבריה ,והשולחן ערוך שוכן כבוד בעיה"ק צפת .השיב ראש הקהל ,הלא עיניך הרואות
בעליל שכאן הוא מקום קבורתם .מיד קיבל הרב על עצמו את תפקיד הרבנות ,בהפטירו ,בעיר
שקדושי עליון טמונים בה ,זכות היא לי לשרת בה .אך לאחר תקופה קצרה גילה הרב את התרמית
הגדולה שהציג בפניו ראש הקהל ,והזעיקו מיד .היאך העזת לשקר בי במצח נחושה ,והלא נתברר
לי שהרמב"ם והשו"ע לא ביקרו מעולם בעיר הזו .ענה ראש הקהל בחכמה ,זהו בדיוק הענין ,וכי
כבוד הרב חושב שהרמב"ם והשו"ע נפטרו מן העולם! והלא צדיקים במיתתן קרויים חיים ,ומי לנו
גדול כהרמב"ם והשו"ע אשר אין לך שעה שדבריהם אינם נלמדים בעולם .אבל כאן בעיר הזו ,אין
לומדים לא רמב"ם ולא שו"ע ,נמצא שפה נטמן הרמב"ם ופה נטמן השו"ע...
ואכן דוקא מליצה זו ,יש בה כדי ללמדנו את עומק דברי רש"י על אודות התוכחה הנוראה
שהוכיח הקב"ה את משה רבינו ע"ה – אם לא למדת מאבותיך ,אזי 'חבל על דאבדין ולא
משתכחין' .והדברים מבהילים ומדברים הם בעד עצמם.
ומכאן התביעה הנוראה של הנביא )ישעיה נז ,א(' :הצדיק אבד ואין איש שם על לב' ,רוצה לומר
כיון שאין איש שם על לב ללמוד מדרכיו של הצדיק ,אזי הוא גורם בכך שהצדיק 'אבד' – יש
כאן אבידה!

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

’וידבר אלוקים אל משה ,וארא‘ כתב רש“י דיבר אתו
קשות על שאמר ’ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך,
הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך‘ ,צריך להבין
מדוע תלה משה את הכבדת השעבוד בזה שדיבר אל
פרעה בשמך  -בשם ה‘ .מבאר ה‘ברכה משולשת‘ כתב
האריז“ל ’וירא הוי“ה כי סר לראות‘” ,י‘ פעמים ”הוי“ה“
גימטריה ”סר“ ,משה הבין שגלות מצרים ”ס“ר שנים“
כנגד שם הוי“ה ,ועל כן נשלח לפרעה בשם ”הוי“ה“,
אך כאשר שלחו ה‘ לבני ישראל בשם ’אהי“ה שלחני
אליכם‘” ,י‘ פעמים ”אהי“ה“ גימטריה ”רד“ו“ ולפי“ז
הסתיימה כבר הגלות ב“רד“ו שנים“ כנגד שם אהי“ה.
וזהו שטען משה למה שלחתני לדבר לפרעה בשמך -
בשם הוי“ה ,הרי הגלות כמניין אהי“ה וצריך שיפציע
אור הגאולה.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

אור הגאולה

יה"ר שזכות הצדיק שהשבוע יחל יום הילולתו תגן בעד כל עם ישראל אמן

852

מנהל מערכת

וארא

הרב עוזיאל אדרי

נקודה נוספת שראה ישראל בבית הוריו ,הייתה שמירת העיניים ,אחיו הגדול,
רבי דוד ,מיעט מאוד ביציאה מן הבית .בפעמים המעטות בהם יצאו ,קלט ישראל
כיצד מורידים אביו ואחיו את הצעיף שעטף את ראשם ,וכורכים אותו סביב
עיניהם .כך היו בטוחים שלא יתקלו במראה אסור חס וחלילה .ישראל החליט
ללכת בדרכם .בהתבוננותו על דרכי חייו של אביו ,רצה הילד ישראל לראות
את אביו ואחיו בשעת האוכל ,אולם אז שם לב לתופעה מעניינת  :בקושי ראה
אותם אוכלים ,מלבד בשבתות ובחגים .כששאל על כך ,הסבירו לו כי אביו ואחיו
נוהגים לערוך תעניות רבות וסיגופים .בשיכלו החריף הבין ישראל כי יש קשר
ישיר בין עליה רוחנית לבין מיעוט בתענוגות הגוף .כדרכו ,החליט לנסות גם
את זה .בתחילה עשה תעניות קצרות והסתיר זאת מכולם .הוא היה משתמט
מהאוכל בטענות שונות ,עד שגילה זאת אחיו ,רבי דוד ,ואיך גילה זאת? ישראל
החליט לעשות תענית יום ולילה במשך שבוע שלם .היה זה צום ממוצאי שבת,
עד ערב שבת של אותו שבוע .בימינו אין הדבר מקובל ,אולם אז בשנים אלו,
נהגו אנשים צדיקים וגדולים לערוך תעניות כאלו .ישראל היה בן שתים עשרה
בלבד .בהחלטה אמיצה גמר אומר לנסות .הצום הארוך החליש אותו מאוד,
הוא טען שאינו חש בטוב ,כי פחד שהסיבה האמיתית תתגלה .ביום שישי הלך
בשארית כוחותיו אל המקווה ,שם פגש ברבי דוד .אחיו הבחין בחולשתו,
והבין מיד כי ישראל מסיים עכשיו שבוע שלם של תענית .הוא גער בו .רבי
דוד טען שישראל צעיר מדי בשביל תעניות מסוג זה ,וכי עדיין טהור וקדוש
הוא ,ולא חטא ,ולשם מה תעניות אלו? אולם ישראל עמד על שלו .נחוש
היה בדעתו להזדכך ולהגיע מעלה מעלה בתורה וביראה .ואכן בעבודת ה'
המיוחדת שלו הגיע ישראל לדרגות גבוהות ונעלות .וכך הגיע להיות רבי
ישראל "הבבא סאלי" הקדוש.

ברגשי כבוד וגיל הננו לשגר את ברכותינו הלבביות לכבוד מורנו ורבנו
הדגול והנערץ ,מקים עולה של תורה בעירנו הק' ראש וראשון
לכל דבר שבקדושה ,אביר הרועים ומרביץ תורה לעדרים
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע
ולרעייתו הדגולה ,אשת חיל עטרת בעלה,
הרבנית מרים דרעי תליט"א
ולסבא היקר והנכבד
הרה"ג אהרון כהן שליט"א
ולסבא רבא הנכבד והנעלה – חבר בית הדין הגדול
הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט"א
ולחתנם הנכבד והיקר
הרה"ג דוד כהן שליט"א
ולרעיתו מנב"ת אפרת תחי'
לרגל השמחה השורה במעונם בהולדת הנכד\הבן בשעטו"מ
יה"ר שיזכו לגדלו לתורה ,למצוות ,לחופה ולמעש"ט
ברוב נחת ושמחה לתפארת המשפחות הנכבדות ,אמן.

פרשת השבוע

גליון מס'

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה

הפטירה בארץ ישראל ע"י מלאכי רחמים

'ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך אלקים לפרעה' ,כתב במדרש
כשבא משה רבינו ע"ה לכנוס לארץ ישראל אמר לו הקב"ה ,אני
קראתיך אלקים ואתה רוצה לכנוס לארץ ישראל .צריך להבין
מה תלוי זה בזה ,שבאם קראו אלקים בשביל זה אינו יכול לכנוס
לארץ ישראל .מבאר ה'ברכה משולשת' על פי מה שכתב רש"י
בפרשת האזינו על פסוק 'יצב גבולות עמים' ,שהקב"ה חילק את
העולם לשבעים שרים שבכל העולם שולטים שבעים מלאכים
שרי אומות העולם של מעלה ,מה שאין כן את ארץ ישראל
בחר לנחלתו ונטלה לחלקו והוא לבדו שולט בה ישירות ללא
שום מלאך .והנה הע' שרים נקראים גם כן אלקים ,כמו שנאמר
בתהלים 'הודו לאלקי האלקים' ,ופירשו המפרשים שהכוונה היא
על הע' שרים שנקראים אלקים מידת הדין .ועל כן בכל העולם
שהוא מקום שליטתם של הע' שרים יש שליטה למידת הדין ,מה
שאין כן בארץ ישראל שהיא חלק הוי"ה מידת הרחמים אין שום
שליטה למידת הדין ,כמו שכתב במדרש תלפיות ובספר חסד
לאברהם שהנפטרים בארץ ישראל אינם מתים על ידי מלאך
המות שיונק ממידת הדין אלא על ידי מלאכי רחמים .לפי זה
שפיר אמר לו ה' למשה אני קראתיך אלקים ,מידת הדין ,ואיך
אתה רוצה לכנוס לארץ ישראל ששם אין שליטה למידת הדין
שנקראת אלקים ,אלא הוי"ה מידת הרחמים.

פרעה ,וכניעתו לחכמה האלוקית

'ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי
מצרים בלהטיהם כן' ,צריך להבין מדוע נאמר "גם פרעה",
שמשמע מזה שמקודם לכן היה עוד מישהו שכבר קרא לחכמים
ולמכשפים שיבואו ואחר כך גם לפרעה קרא להם .ועוד למה
הוצרך לקרוא לחכמים הרי היה צריך לקרוא רק לחרטומים כדי
שהם יעשו בלהטיהם וכמו שמוכח בפסוק שהחכמים לא עשו
כלום שנאמר 'ויעשו חרטומי מצרים בלהטיהם' ,ולא נאמר ויעשו
'החכמים' והחרטומים .ועוד ביותר יפלא מדוע בפרשת מקץ
בפתרון החלום שהעיקר היה צריך את החכמים שיבינו לפענח
צפונות הנסתרות בדברי חלומות קרא לחרטומים קודם שנאמר
'ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה' ,וכאן כשהוצרך
לפעול בכוחות על טבעיים של כישוף וקסם נגד הטבע ,הקדים
וקרא לחכמים ואחר כך למכשפים שנאמר 'ויקרא גם פרעה
לחכמים ולמכשפים' .מבאר הצדיק מרעננה זיע"א שפרעה היה
שוטה רשע וגס רוח וכל כולו שקוע בזוהמת הטומאה עד כדי כך
שלא האמין כלל ב'חכמים' וכל ענייני החכמה היו נשגבים מבינתו,
והיה נשען אך ורק על כוחות רעים של טומאת הכישוף ,ולכן בפתרון
החלום קרא בעיקר לחרטומים ואחר כך גם לחכמים ,והנה כאשר
בא לפניו יוסף הצדיק לפתור לו את החלום ,ואמר לו שהעיקר הם
החכמים ויש חכמה אלוקית עליונה ונשגבה וכוחה גדול וחזק יותר
מחכמת הכישוף ,ובאמת אכן ראה בעצמו מול עיניו מושג חדש
שלא ידע את מעלת החכמה בפתרון החלום הנורא וקיומו .אז קם
והודה לעבדיו באומרו 'הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו' ,וזהו
שנאמר אצלנו כאן 'ויקרא גם פרעה' כלומר 'גם אותו פרעה הרשע
והאפיקורס' שאינו מאמין ב'חכמים' אלא רק בכוחות הכישוף הוא
עצמו שינה את דעתו וקרא קודם לחכמים לפני המכשפים .אף
על פי שה'חכמים' לא השתתפו עם ה'חרטומים' עשיית להטיהם,
ורצה שיבחנו ויבדקו בדעתם האם יש הבדל לשבח בין עשיית
המופת של משה ואהרן לעשיית הכישוף של החרטומים.

ניצחון הקדושה נס בתוך נס

'ויבלע מטה אהרן את מטותם' ,פירש רש"י וכדאיתא במסכת
שבת אמר רבי אלעזר נס בתוך נס ,לאחר שחזר ונעשה מטה וגם
מטותם שנהפכו לנחשים חזרו ונעשו מטות בלע מטה אהרן את
כולן .צריך להבין למה היה צריך להיעשות כאן נס כפול שגם יחזרו
כולם להיות מטות ורק אז מטה אהרן יבלע את כולן ,והרי אפילו
אם היו חלק מהם נשארים נחשים וחלק חוזרים להיות מטות זה
כבר היה נס גדול שמראה על עדיפות כוחו של צד הקדושה מטה
אהרן ,מבאר רבי יצחק הכהן הוברמן זצ"ל שמכאן למד בספר
דבש לפי שאפילו אם הקדושה והקליפה שווין בגימטריה אז כח
הקדושה גובר ,וזה מה שהקב"ה בא להראות לנו כאן שאפילו אחר
היות צד הקדושה מטה אהרן שווה לצד הטומאה לכל המטות של
החרטומים שגם הם חזרו ונעשו מטות ,הרי שצד הקדושה מטה
אהרן התחזק על מטות הטמאים וניצחן ובלע אותם.

אורות הכשרות

וזהו עומק דברי רבותינו בכמה מקומות )מועד קטן כה ,א ועוד(' :כל הבוכה
ומתאבל על אדם כשר ,מוחלין לו על כל עוונותיו' ,שכן כפילות הלשון 'בוכה'
'ומתאבל' מורה שאין די 'בבכי' על צער הפטירה אלא גם 'האבילות' על חסרון
האבידה ,והעושה כן ,אות וסימן הוא שרוצה להשלים את חסרונו על ידי
הדביקות בדרכיו של הצדיק ,וזה הגורם לכפרת עוונותיו ,והבן.
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!
בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה ההשגחה
״גלידה באר-שבע״

קניון עזריאלי הנגב באר-שבע

״פיצוחי מחניודה״

מתחם מול  7באר-שבע
ומהיום אין לנו שום פיקוח ואחריות
על המוצרים הנמכרים בעסקים הנ״ל

הודעה משמחת
״קפה נמרוד״

מתחם סינמה סיטי באר-שבע

בברכה
מחלקת כשרות מהדרין שע"י הרבנות באר-שבע
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת
"מסעדת פטריקס"

מתחם סינמה סיטי באר-שבע
בברכה ״מחלקת הכשרות״
שע״י הרבנות באר-שבע

אורות ההלכה

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

הלכות ברכת שהחיינו

 -המשך

דבר רבני הקהילות

הרה"ג משה אריאל הכהן רוט שליט"א
רב ק״ק ״חב״ד״ בשכ׳ נאות לון באר-שבע

מכות דם וצפרדע בעבודת ה'
המפתח ל'יציאת מצרים הרוחנית'

אמרו חז"ל )פסחים קטז ,ב( "בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות את
עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים" .מבאר בעל התניא זי"ע )תניא ,פ' מ"ז(
שיציאת מצרים היא תהליך יום-יומי' .מצרים' היא מלשון 'מצרים' והגבלות',
הקיימים בכל אדם ועליו לחולל בכל יום מחדש מעין 'יציאת מצרים' -
להשתחרר מאותם 'מצרים' ולהעניק לנשמתו האלוקית חירות להתבטא על-
פי שאיפותיה האמיתיות .פרשתינו מספרת על ראשיתה של יציאת מצרים,
מבאר על כך כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נשיא דורנו זי"ע בספרו הקדוש
"לקוטי שיחות" )חלק א' ע'  ,(119כי מכאן יכולים אנו ללמוד את הדרכים
שבאמצעותן אפשר 'לצאת ממצרים' גם במישור הרוחני .המכה הראשונה
שהכה הקב"ה את מצרים ,כלומר ,ראשית תהליך היציאה ממצרים – היתה
מכת 'דם'  -נהפכו המים לדם .כן הוא גם בעבודה הרוחנית של האדם ,השלב
הראשון של היציאה מ'מצרים' ,היא להפוך את המים ,המסמלים קרירות
ואדישות לענייני תורה ומצות – לדם ,לחום ולהתלהבות דקדושה .הקרירות,
האדישות לתורה ולמצוותיה ,טומנת בחובה סכנה עצומה ,והיא עלולה להביא
לנפילה חמורה ביותר .משום כך יש להילחם בה כבר בראשית הדרך .יכול יהודי
לטעון :לשם מה לי התלהבות ,גם בלי התלהבות אני יהודי טוב .אני מקיים את
המצוות ,לומד תורה ,נזהר מלעבור על איסורי התורה .מה חסר בחיי אלה? על
כך משיבים לו ,שהקרירות היא אבי-אבות כל רע .משמעותה האמיתית של
הקרירות ,שהדברים אינם מעניינים באמת את האדם .כולנו רואים ,שכאשר
מדובר בדבר שבאמת מעניין אותנו וקרוב לליבנו ,אין אנו נשארים קרים כלל
וכלל .הקרירות מסמנת שהגישה הכללית של יהודי לענייני תורה ומצוות היא
כ"מצוות אנשים מלומדה" )ישעיה ,כט,יג( ,עשייה יבשה וטכנית של דברים,
ומצב כזה הוא ראשיתה של הידרדרות .על-כן הצעד הראשון בשחרורה של
הנפש ממגבלותיה הוא סילוק הקרירות והאדישות והבאת חום והתלהבות
במקומן  -ללמוד תורה ,להתפלל ,לקיים מצוות ולעבוד את ה' מתוך שמחה
והתלהבות ,בזריזות ובחמימות ,כפי שאנשים מתייחסים לענייני העולם הזה
המעניינים אותם .אחד הביטויים המעשיים לכך הוא נושא ההידור במצוות.
כשיהודי עובד את ה' בקרירות ,די לו במזוזה פשוטה ובתפילין זולות ,בתפילה
מקוצרת ובהקפדה מינימלית על כשרות .בסך-הכול הוא רוצה לצאת ידי
חובה ,ולשם כך מספיק גם המינימום .אבל כשיהודי עובד את ה' בחמימות
ובהתלהבות ,הוא משתדל להדר במצוות  -להשיג את התפילין והמזוזות
הטובות ביותר ,את הציצית הנאה ביותר ,את סידורי הכשרות הבטוחים ביותר,
כי הוא עושה זאת מאהבה ,בשמחה ,ברצון .המכה השניה היא ,מכת צפרדע:
הצפרדע מסמלת את ה"קרירות" ,שכן צפרדע היא בריאת המים )שמות רבה,
פ"י ,ג( ושטה בנהרות .הצפרדעים עלו ובאו "בביתך  ...ובתנוריך ובמשארותיך".
עניינה של מכה זו בעבודת ה' הוא להכניס קרירות בענייני גשמיות וחומריות,
תמורת החיות וההתלהבות לעניינים החומריים .חז"ל )פסחים נג ,ב( מלמדים
מכאן על מסירות נפשם של הצפרדעים ,שכן הקב"ה ציווה שיבואו בכל ארץ
מצרים ,ומסרו נפשם ובאו גם "בתנוריך ובמשארותיך" ,אך דרוש הסבר ,מדוע
היה זה דוקא במכת צפרדע ולא ב'כינים' או 'ערוב' ,אך על -פי האמור מבואר
היטב ,משום שדוקא כאן התגלתה מסירות נפשם בתכלית ,מן הקצה אל
הקצה ,משיא 'הקרירות' של היאור לשיא ה'חמימות' ,לתנורים של אש .אך
הסיבה הפנימית לכך ,היא משום שהצפרדעים מסמלים 'קרירות' והם נכנסו
"בתנוריך ובמשארותיך" ,כדי לכבות את החום וההתנשאות של הקליפה.
אלו הם מכות דם וצפרדע בעבודת ה' ,להכניס "דם" וחמימות בעבודת ה',
ולהכניס קרירות בענייני עולם הזה .מכות דם וצפרדע ,הם גם בבחינת סור
מרע  -קרירות ,על ידי מכת צפרדע ,ועשה טוב – חמימות ,על ידי מכת דם.
אמנם הסדר הרגיל בעבודת ה' הוא :סור מרע – תחלה ,ואחר כך – ועשה
טוב ,ואילו כאן ,הרי זה 'עשה טוב' – דם ואחר כך 'סור מרע'  -צפרדע .אך
סדר זה )סור מרע ועשה טוב( הוא בהליכה "מלמטה למעלה" אך בהשפעה
"מלמעלה למטה" הסדר :ראשית' ,עשה טוב' ,גילויי אורות נעלים ,המביאים
ופועלים בדרך ממילא ל'סור מרע' .לכן ,כאן מדובר במכות מצרים שבאו
מלמעלה למטה ,משום כך הסדר הוא :עשה טוב )דם  -חמימות בענייני
קדושה( ולאחר מכן ,סור מרע )צפרדע  -קרירות לענייני תאוות עולם הזה(.
אלו הצעדים הראשונים בתהליך ה'יציאה ממצרים' ,וכך מגיעים בסופו של
דבר לגאולה פרטית שלמה ,ומהגאולה הפרטית  -אל הגאולה הכללית ,על-
ידי משיח-צדקנו.
בברכת שבת שלום ומבורך

הרב משה אריאל הכהן רוט

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה

הפטירה בארץ ישראל ע"י מלאכי רחמים

'ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך אלקים לפרעה' ,כתב במדרש
כשבא משה רבינו ע"ה לכנוס לארץ ישראל אמר לו הקב"ה ,אני
קראתיך אלקים ואתה רוצה לכנוס לארץ ישראל .צריך להבין
מה תלוי זה בזה ,שבאם קראו אלקים בשביל זה אינו יכול לכנוס
לארץ ישראל .מבאר ה'ברכה משולשת' על פי מה שכתב רש"י
בפרשת האזינו על פסוק 'יצב גבולות עמים' ,שהקב"ה חילק את
העולם לשבעים שרים שבכל העולם שולטים שבעים מלאכים
שרי אומות העולם של מעלה ,מה שאין כן את ארץ ישראל
בחר לנחלתו ונטלה לחלקו והוא לבדו שולט בה ישירות ללא
שום מלאך .והנה הע' שרים נקראים גם כן אלקים ,כמו שנאמר
בתהלים 'הודו לאלקי האלקים' ,ופירשו המפרשים שהכוונה היא
על הע' שרים שנקראים אלקים מידת הדין .ועל כן בכל העולם
שהוא מקום שליטתם של הע' שרים יש שליטה למידת הדין ,מה
שאין כן בארץ ישראל שהיא חלק הוי"ה מידת הרחמים אין שום
שליטה למידת הדין ,כמו שכתב במדרש תלפיות ובספר חסד
לאברהם שהנפטרים בארץ ישראל אינם מתים על ידי מלאך
המות שיונק ממידת הדין אלא על ידי מלאכי רחמים .לפי זה
שפיר אמר לו ה' למשה אני קראתיך אלקים ,מידת הדין ,ואיך
אתה רוצה לכנוס לארץ ישראל ששם אין שליטה למידת הדין
שנקראת אלקים ,אלא הוי"ה מידת הרחמים.

פרעה ,וכניעתו לחכמה האלוקית

'ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי
מצרים בלהטיהם כן' ,צריך להבין מדוע נאמר "גם פרעה",
שמשמע מזה שמקודם לכן היה עוד מישהו שכבר קרא לחכמים
ולמכשפים שיבואו ואחר כך גם לפרעה קרא להם .ועוד למה
הוצרך לקרוא לחכמים הרי היה צריך לקרוא רק לחרטומים כדי
שהם יעשו בלהטיהם וכמו שמוכח בפסוק שהחכמים לא עשו
כלום שנאמר 'ויעשו חרטומי מצרים בלהטיהם' ,ולא נאמר ויעשו
'החכמים' והחרטומים .ועוד ביותר יפלא מדוע בפרשת מקץ
בפתרון החלום שהעיקר היה צריך את החכמים שיבינו לפענח
צפונות הנסתרות בדברי חלומות קרא לחרטומים קודם שנאמר
'ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה' ,וכאן כשהוצרך
לפעול בכוחות על טבעיים של כישוף וקסם נגד הטבע ,הקדים
וקרא לחכמים ואחר כך למכשפים שנאמר 'ויקרא גם פרעה
לחכמים ולמכשפים' .מבאר הצדיק מרעננה זיע"א שפרעה היה
שוטה רשע וגס רוח וכל כולו שקוע בזוהמת הטומאה עד כדי כך
שלא האמין כלל ב'חכמים' וכל ענייני החכמה היו נשגבים מבינתו,
והיה נשען אך ורק על כוחות רעים של טומאת הכישוף ,ולכן בפתרון
החלום קרא בעיקר לחרטומים ואחר כך גם לחכמים ,והנה כאשר
בא לפניו יוסף הצדיק לפתור לו את החלום ,ואמר לו שהעיקר הם
החכמים ויש חכמה אלוקית עליונה ונשגבה וכוחה גדול וחזק יותר
מחכמת הכישוף ,ובאמת אכן ראה בעצמו מול עיניו מושג חדש
שלא ידע את מעלת החכמה בפתרון החלום הנורא וקיומו .אז קם
והודה לעבדיו באומרו 'הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו' ,וזהו
שנאמר אצלנו כאן 'ויקרא גם פרעה' כלומר 'גם אותו פרעה הרשע
והאפיקורס' שאינו מאמין ב'חכמים' אלא רק בכוחות הכישוף הוא
עצמו שינה את דעתו וקרא קודם לחכמים לפני המכשפים .אף
על פי שה'חכמים' לא השתתפו עם ה'חרטומים' עשיית להטיהם,
ורצה שיבחנו ויבדקו בדעתם האם יש הבדל לשבח בין עשיית
המופת של משה ואהרן לעשיית הכישוף של החרטומים.

ניצחון הקדושה נס בתוך נס

'ויבלע מטה אהרן את מטותם' ,פירש רש"י וכדאיתא במסכת
שבת אמר רבי אלעזר נס בתוך נס ,לאחר שחזר ונעשה מטה וגם
מטותם שנהפכו לנחשים חזרו ונעשו מטות בלע מטה אהרן את
כולן .צריך להבין למה היה צריך להיעשות כאן נס כפול שגם יחזרו
כולם להיות מטות ורק אז מטה אהרן יבלע את כולן ,והרי אפילו
אם היו חלק מהם נשארים נחשים וחלק חוזרים להיות מטות זה
כבר היה נס גדול שמראה על עדיפות כוחו של צד הקדושה מטה
אהרן ,מבאר רבי יצחק הכהן הוברמן זצ"ל שמכאן למד בספר
דבש לפי שאפילו אם הקדושה והקליפה שווין בגימטריה אז כח
הקדושה גובר ,וזה מה שהקב"ה בא להראות לנו כאן שאפילו אחר
היות צד הקדושה מטה אהרן שווה לצד הטומאה לכל המטות של
החרטומים שגם הם חזרו ונעשו מטות ,הרי שצד הקדושה מטה
אהרן התחזק על מטות הטמאים וניצחן ובלע אותם.

אורות הכשרות

וזהו עומק דברי רבותינו בכמה מקומות )מועד קטן כה ,א ועוד(' :כל הבוכה
ומתאבל על אדם כשר ,מוחלין לו על כל עוונותיו' ,שכן כפילות הלשון 'בוכה'
'ומתאבל' מורה שאין די 'בבכי' על צער הפטירה אלא גם 'האבילות' על חסרון
האבידה ,והעושה כן ,אות וסימן הוא שרוצה להשלים את חסרונו על ידי
הדביקות בדרכיו של הצדיק ,וזה הגורם לכפרת עוונותיו ,והבן.
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!
בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה ההשגחה
״גלידה באר-שבע״

קניון עזריאלי הנגב באר-שבע

״פיצוחי מחניודה״

מתחם מול  7באר-שבע
ומהיום אין לנו שום פיקוח ואחריות
על המוצרים הנמכרים בעסקים הנ״ל

הודעה משמחת
״קפה נמרוד״

מתחם סינמה סיטי באר-שבע

בברכה
מחלקת כשרות מהדרין שע"י הרבנות באר-שבע
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת
"מסעדת פטריקס"

מתחם סינמה סיטי באר-שבע
בברכה ״מחלקת הכשרות״
שע״י הרבנות באר-שבע

אורות ההלכה

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

הלכות ברכת שהחיינו

 -המשך

דבר רבני הקהילות

הרה"ג משה אריאל הכהן רוט שליט"א
רב ק״ק ״חב״ד״ בשכ׳ נאות לון באר-שבע

מכות דם וצפרדע בעבודת ה'
המפתח ל'יציאת מצרים הרוחנית'

אמרו חז"ל )פסחים קטז ,ב( "בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות את
עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים" .מבאר בעל התניא זי"ע )תניא ,פ' מ"ז(
שיציאת מצרים היא תהליך יום-יומי' .מצרים' היא מלשון 'מצרים' והגבלות',
הקיימים בכל אדם ועליו לחולל בכל יום מחדש מעין 'יציאת מצרים' -
להשתחרר מאותם 'מצרים' ולהעניק לנשמתו האלוקית חירות להתבטא על-
פי שאיפותיה האמיתיות .פרשתינו מספרת על ראשיתה של יציאת מצרים,
מבאר על כך כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נשיא דורנו זי"ע בספרו הקדוש
"לקוטי שיחות" )חלק א' ע'  ,(119כי מכאן יכולים אנו ללמוד את הדרכים
שבאמצעותן אפשר 'לצאת ממצרים' גם במישור הרוחני .המכה הראשונה
שהכה הקב"ה את מצרים ,כלומר ,ראשית תהליך היציאה ממצרים – היתה
מכת 'דם'  -נהפכו המים לדם .כן הוא גם בעבודה הרוחנית של האדם ,השלב
הראשון של היציאה מ'מצרים' ,היא להפוך את המים ,המסמלים קרירות
ואדישות לענייני תורה ומצות – לדם ,לחום ולהתלהבות דקדושה .הקרירות,
האדישות לתורה ולמצוותיה ,טומנת בחובה סכנה עצומה ,והיא עלולה להביא
לנפילה חמורה ביותר .משום כך יש להילחם בה כבר בראשית הדרך .יכול יהודי
לטעון :לשם מה לי התלהבות ,גם בלי התלהבות אני יהודי טוב .אני מקיים את
המצוות ,לומד תורה ,נזהר מלעבור על איסורי התורה .מה חסר בחיי אלה? על
כך משיבים לו ,שהקרירות היא אבי-אבות כל רע .משמעותה האמיתית של
הקרירות ,שהדברים אינם מעניינים באמת את האדם .כולנו רואים ,שכאשר
מדובר בדבר שבאמת מעניין אותנו וקרוב לליבנו ,אין אנו נשארים קרים כלל
וכלל .הקרירות מסמנת שהגישה הכללית של יהודי לענייני תורה ומצוות היא
כ"מצוות אנשים מלומדה" )ישעיה ,כט,יג( ,עשייה יבשה וטכנית של דברים,
ומצב כזה הוא ראשיתה של הידרדרות .על-כן הצעד הראשון בשחרורה של
הנפש ממגבלותיה הוא סילוק הקרירות והאדישות והבאת חום והתלהבות
במקומן  -ללמוד תורה ,להתפלל ,לקיים מצוות ולעבוד את ה' מתוך שמחה
והתלהבות ,בזריזות ובחמימות ,כפי שאנשים מתייחסים לענייני העולם הזה
המעניינים אותם .אחד הביטויים המעשיים לכך הוא נושא ההידור במצוות.
כשיהודי עובד את ה' בקרירות ,די לו במזוזה פשוטה ובתפילין זולות ,בתפילה
מקוצרת ובהקפדה מינימלית על כשרות .בסך-הכול הוא רוצה לצאת ידי
חובה ,ולשם כך מספיק גם המינימום .אבל כשיהודי עובד את ה' בחמימות
ובהתלהבות ,הוא משתדל להדר במצוות  -להשיג את התפילין והמזוזות
הטובות ביותר ,את הציצית הנאה ביותר ,את סידורי הכשרות הבטוחים ביותר,
כי הוא עושה זאת מאהבה ,בשמחה ,ברצון .המכה השניה היא ,מכת צפרדע:
הצפרדע מסמלת את ה"קרירות" ,שכן צפרדע היא בריאת המים )שמות רבה,
פ"י ,ג( ושטה בנהרות .הצפרדעים עלו ובאו "בביתך  ...ובתנוריך ובמשארותיך".
עניינה של מכה זו בעבודת ה' הוא להכניס קרירות בענייני גשמיות וחומריות,
תמורת החיות וההתלהבות לעניינים החומריים .חז"ל )פסחים נג ,ב( מלמדים
מכאן על מסירות נפשם של הצפרדעים ,שכן הקב"ה ציווה שיבואו בכל ארץ
מצרים ,ומסרו נפשם ובאו גם "בתנוריך ובמשארותיך" ,אך דרוש הסבר ,מדוע
היה זה דוקא במכת צפרדע ולא ב'כינים' או 'ערוב' ,אך על -פי האמור מבואר
היטב ,משום שדוקא כאן התגלתה מסירות נפשם בתכלית ,מן הקצה אל
הקצה ,משיא 'הקרירות' של היאור לשיא ה'חמימות' ,לתנורים של אש .אך
הסיבה הפנימית לכך ,היא משום שהצפרדעים מסמלים 'קרירות' והם נכנסו
"בתנוריך ובמשארותיך" ,כדי לכבות את החום וההתנשאות של הקליפה.
אלו הם מכות דם וצפרדע בעבודת ה' ,להכניס "דם" וחמימות בעבודת ה',
ולהכניס קרירות בענייני עולם הזה .מכות דם וצפרדע ,הם גם בבחינת סור
מרע  -קרירות ,על ידי מכת צפרדע ,ועשה טוב – חמימות ,על ידי מכת דם.
אמנם הסדר הרגיל בעבודת ה' הוא :סור מרע – תחלה ,ואחר כך – ועשה
טוב ,ואילו כאן ,הרי זה 'עשה טוב' – דם ואחר כך 'סור מרע'  -צפרדע .אך
סדר זה )סור מרע ועשה טוב( הוא בהליכה "מלמטה למעלה" אך בהשפעה
"מלמעלה למטה" הסדר :ראשית' ,עשה טוב' ,גילויי אורות נעלים ,המביאים
ופועלים בדרך ממילא ל'סור מרע' .לכן ,כאן מדובר במכות מצרים שבאו
מלמעלה למטה ,משום כך הסדר הוא :עשה טוב )דם  -חמימות בענייני
קדושה( ולאחר מכן ,סור מרע )צפרדע  -קרירות לענייני תאוות עולם הזה(.
אלו הצעדים הראשונים בתהליך ה'יציאה ממצרים' ,וכך מגיעים בסופו של
דבר לגאולה פרטית שלמה ,ומהגאולה הפרטית  -אל הגאולה הכללית ,על-
ידי משיח-צדקנו.
בברכת שבת שלום ומבורך

הרב משה אריאל הכהן רוט

בס"ד

הכפרי
והשבת

בס"ד

אורות השבת

הילולא דצדיקייא
״הבבא סאלי״
רבי ישראל אבוחצירא זצוקללה״ה

ילדותו

לומדי הישיבה הקדושה בביתו של רבי מסעוד
אבוחצירא ,התרגלו לראות את העריסה המוצמדת
אל קיר הישיבה .מידי יום בעוברם ליד העריסה,
הביטו בפעוט השוכב שם .עיניו ערניות להפליא,
ופניו הילדותיות טהורות הן .מדי פעם היתה נגשת אליו אימו הצדקת ,מיטיבה את
שמיכתו ונושקת ללחיו .תפילה אחת ויחידה מילאה את ליבה שיגדל הילד ,יקלוט
את דברי התורה הקדושה וילמד בשקיקה .שעות רבות היה שוכב שם בעריסתו,
קולות הלומדים בקעו מן החדר המואר וחדרו לאוזניו ולליבו .ישראל הקטן ,שהפך
להיות רבי ישראל ,המכונה ה"בבא סאלי" הקדוש ,למד מהי התמדה עוד בהיותו
תינוק פעוט בעריסה .כשגדל מעט ישראל ,הביאו לו הוריו מלמד מיוחד ,שלמדו
את אותיות הא' ב' .הילד הרך קלט את הקריאה במהירות והחל ללמוד את החומש.
נתגלתה אצלו הבנה עצומה וכשרון נדיר .כולם הועידו אותו לגדולות.

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

עורך

שמירת העיניים

דבר העורך

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח
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רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

זר ברכות

המברכים מעומקא דליבא

יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית

רבני השכונות והקהילות
עובדי הרבנות והמועצה הדתית
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מדויק לבאר-שבע )(1.02.20) (31.01.20) (30.01.20) (29.01.20) (28.01.20) (27.01.20) (26.01.20
עלות השחר
5:26 5:26 5:27 5:28 5:28 5:29 5:30
זמן טלית ותפילין
5:32 5:32 5:33 5:34 5:34 5:35 5:36
זריחה  -הנץ החמה 6:37 6:38 6:38 6:39 6:39 6:40 6:40
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:40 8:40 8:40 8:41 8:41 8:41 8:41
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:12 9:12 9:13 9:13 9:13 9:13 9:13
סוז ברכות קש
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
חצות יום ולילה
11:54 11:54 11:54 11:53 11:53 11:53 11:53
מנחה גדולה
12:25 12:25 12:25 12:24 12:24 12:24 12:24
פלג המנחה
16:23 16:22 16:22 16:21 16:21 16:20 16:19
שקיעה
17:18 17:17 17:16 17:15 17:14 17:13 17:12
צאת הכוכבים
17:31 17:30 17:29 17:28 17:27 17:26 17:25

"שבת מברכין"

המולד ביום שבת בשעה  8:46ו 9-חלקים.
ראש חודש שבט ביום שני הבעל״ט.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי ה
והרב
עה
בת סימי זל

ת .נ .צ .ב .ה.

פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

וארא
כה אמר

16:51
17:42
18:16

חבל על דאבדין ולא משתכחין

ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ה'
ֹלהים ֶאל מ ֶֹשׁה וַ יּ ֶ
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
)שמות ו ,ב(

וידבר אלוהים אל משה :דיבר אתו משפט ,על שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה
)רש"י(

וכמה נוראים הם בזה דברי רש"י להלן )שמות ו ,ט ד"ה מקצר רוח( ,וזה לשונו' :ורבותינו דרשוהו
לענין של מעלה ,שאמר משה למה הרעותה .אמר לו הקדוש ברוך הוא ,חבל על דאבדין ולא
משתכחין ,יש לי להתאונן על מיתת האבות .הרבה פעמים נגליתי אליהם באל שדי ,ולא אמרו לי
מה שמך ,ואתה אמרת מה שמו ומה אומר אליהם .וכשביקש אברהם לקבור את שרה ,לא מצא
קבר עד שקנה בדמים מרובים .וכן ביצחק ,ערערו עליו על הבארות אשר חפר .וכן ביעקב ,ויקן את
חלקת השדה לנטות אהלו .ולא הרהרו אחרי מדותי ,ואתה אמרת למה הרעותה' ,עכ"ל .ואילולא
שהדברים מפורשים בדברי רש"י ,אי אפשר היה לאומרם ,שכן יש כאן תוכחה נוראה למשה רבינו
ע"ה רעיא מהימנא .זאת ועוד ,שיש כאן מסקנה נוקבת ,והיא :כשאין לומדים ממעשה אבותינו או
רבותינו ,הרי שאנו משכחים את זכרם – 'חבל על דאבדין ולא משתכחין' .והוא שאמרנו ,שאין לך
פגיעה גדולה בכבודו של הצדיק ,יותר ממי שיודע על דרכיו ואינו לומד ממעשיו.
ושמעתי לבאר עומק תוכחה זו ,בדרך משל לעיר גדולה אשר התפנתה בה משרת הרבנות,
ולאחר חיפושים על פני כל הארץ ,מצאו רב נכבד ותלמיד חכם מובהק אשר נראה להם מתאים
לשמש כרב העיר .משלחת נכבדה של שבעה מטובי העיר הגיעה לביתו של כב' הרב ,והציעה
בפניו את משרת הרבנות .אלא שהרב סירב להצעה המכובדת ,בטרם יבקר תחילה בעיר כדי
להתרשם מחיי הדת שם .נלווה הרב למשלחת הנכבדה ,והחל בביקורו במרכזי הדת בעיר .תחילה
שמו פעמיהם לבית הכנסת הגדול והמפואר ,השתומם הרב מגודל הפאר וההדר שניכר בכל פינה,
ושאל כמה מתפללים יש כאן וכמה שיעורי תורה מתקיימים בו ,ועוד כהנה שאלות .וכשהבין
מהם שבית הכנסת נעול על דלת ובריח מלבד שבתות וימים טובים ,ועל שיעורי תורה לא שמעו
כלל ...דחה הרב בנימוס את הצעת כס הרבנות ,וחזר לביתו .שמע ראש הקהל כי נכשלו מאמצי
שלוחיו ,הגיע בעצמו לכב' הרב ואמר לו ,האם כבודו ביקר בבית העלמין שלנו .וכי מה מיוחד יש
בבית העלמין שלכם תמה הרב ,ובכן יבוא כבודו לבקר בבית העלמין ואחר כך יחליט .וכך היה,
שמו פעמיהם לעבר בית העלמין העירוני .ושם נדהם הרב לגלות מצבות של צדיקים עמודי התורה
וההלכה' :פה נטמן הנשר הגדול והיד החזקה הרמב"ם ...פה נטמן מרן רבי יוסף קארו הלא הוא
השולחן ערוך' ...וכי הצדיקים הללו טמונים כאן ,והלא יודע אני שמקום מנוחתו של הרמב"ם
בעיה"ק טבריה ,והשולחן ערוך שוכן כבוד בעיה"ק צפת .השיב ראש הקהל ,הלא עיניך הרואות
בעליל שכאן הוא מקום קבורתם .מיד קיבל הרב על עצמו את תפקיד הרבנות ,בהפטירו ,בעיר
שקדושי עליון טמונים בה ,זכות היא לי לשרת בה .אך לאחר תקופה קצרה גילה הרב את התרמית
הגדולה שהציג בפניו ראש הקהל ,והזעיקו מיד .היאך העזת לשקר בי במצח נחושה ,והלא נתברר
לי שהרמב"ם והשו"ע לא ביקרו מעולם בעיר הזו .ענה ראש הקהל בחכמה ,זהו בדיוק הענין ,וכי
כבוד הרב חושב שהרמב"ם והשו"ע נפטרו מן העולם! והלא צדיקים במיתתן קרויים חיים ,ומי לנו
גדול כהרמב"ם והשו"ע אשר אין לך שעה שדבריהם אינם נלמדים בעולם .אבל כאן בעיר הזו ,אין
לומדים לא רמב"ם ולא שו"ע ,נמצא שפה נטמן הרמב"ם ופה נטמן השו"ע...
ואכן דוקא מליצה זו ,יש בה כדי ללמדנו את עומק דברי רש"י על אודות התוכחה הנוראה
שהוכיח הקב"ה את משה רבינו ע"ה – אם לא למדת מאבותיך ,אזי 'חבל על דאבדין ולא
משתכחין' .והדברים מבהילים ומדברים הם בעד עצמם.
ומכאן התביעה הנוראה של הנביא )ישעיה נז ,א(' :הצדיק אבד ואין איש שם על לב' ,רוצה לומר
כיון שאין איש שם על לב ללמוד מדרכיו של הצדיק ,אזי הוא גורם בכך שהצדיק 'אבד' – יש
כאן אבידה!

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

’וידבר אלוקים אל משה ,וארא‘ כתב רש“י דיבר אתו
קשות על שאמר ’ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך,
הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך‘ ,צריך להבין
מדוע תלה משה את הכבדת השעבוד בזה שדיבר אל
פרעה בשמך  -בשם ה‘ .מבאר ה‘ברכה משולשת‘ כתב
האריז“ל ’וירא הוי“ה כי סר לראות‘” ,י‘ פעמים ”הוי“ה“
גימטריה ”סר“ ,משה הבין שגלות מצרים ”ס“ר שנים“
כנגד שם הוי“ה ,ועל כן נשלח לפרעה בשם ”הוי“ה“,
אך כאשר שלחו ה‘ לבני ישראל בשם ’אהי“ה שלחני
אליכם‘” ,י‘ פעמים ”אהי“ה“ גימטריה ”רד“ו“ ולפי“ז
הסתיימה כבר הגלות ב“רד“ו שנים“ כנגד שם אהי“ה.
וזהו שטען משה למה שלחתני לדבר לפרעה בשמך -
בשם הוי“ה ,הרי הגלות כמניין אהי“ה וצריך שיפציע
אור הגאולה.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

אור הגאולה

יה"ר שזכות הצדיק שהשבוע יחל יום הילולתו תגן בעד כל עם ישראל אמן

852

מנהל מערכת

וארא

הרב עוזיאל אדרי

נקודה נוספת שראה ישראל בבית הוריו ,הייתה שמירת העיניים ,אחיו הגדול,
רבי דוד ,מיעט מאוד ביציאה מן הבית .בפעמים המעטות בהם יצאו ,קלט ישראל
כיצד מורידים אביו ואחיו את הצעיף שעטף את ראשם ,וכורכים אותו סביב
עיניהם .כך היו בטוחים שלא יתקלו במראה אסור חס וחלילה .ישראל החליט
ללכת בדרכם .בהתבוננותו על דרכי חייו של אביו ,רצה הילד ישראל לראות
את אביו ואחיו בשעת האוכל ,אולם אז שם לב לתופעה מעניינת  :בקושי ראה
אותם אוכלים ,מלבד בשבתות ובחגים .כששאל על כך ,הסבירו לו כי אביו ואחיו
נוהגים לערוך תעניות רבות וסיגופים .בשיכלו החריף הבין ישראל כי יש קשר
ישיר בין עליה רוחנית לבין מיעוט בתענוגות הגוף .כדרכו ,החליט לנסות גם
את זה .בתחילה עשה תעניות קצרות והסתיר זאת מכולם .הוא היה משתמט
מהאוכל בטענות שונות ,עד שגילה זאת אחיו ,רבי דוד ,ואיך גילה זאת? ישראל
החליט לעשות תענית יום ולילה במשך שבוע שלם .היה זה צום ממוצאי שבת,
עד ערב שבת של אותו שבוע .בימינו אין הדבר מקובל ,אולם אז בשנים אלו,
נהגו אנשים צדיקים וגדולים לערוך תעניות כאלו .ישראל היה בן שתים עשרה
בלבד .בהחלטה אמיצה גמר אומר לנסות .הצום הארוך החליש אותו מאוד,
הוא טען שאינו חש בטוב ,כי פחד שהסיבה האמיתית תתגלה .ביום שישי הלך
בשארית כוחותיו אל המקווה ,שם פגש ברבי דוד .אחיו הבחין בחולשתו,
והבין מיד כי ישראל מסיים עכשיו שבוע שלם של תענית .הוא גער בו .רבי
דוד טען שישראל צעיר מדי בשביל תעניות מסוג זה ,וכי עדיין טהור וקדוש
הוא ,ולא חטא ,ולשם מה תעניות אלו? אולם ישראל עמד על שלו .נחוש
היה בדעתו להזדכך ולהגיע מעלה מעלה בתורה וביראה .ואכן בעבודת ה'
המיוחדת שלו הגיע ישראל לדרגות גבוהות ונעלות .וכך הגיע להיות רבי
ישראל "הבבא סאלי" הקדוש.

ברגשי כבוד וגיל הננו לשגר את ברכותינו הלבביות לכבוד מורנו ורבנו
הדגול והנערץ ,מקים עולה של תורה בעירנו הק' ראש וראשון
לכל דבר שבקדושה ,אביר הרועים ומרביץ תורה לעדרים
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע
ולרעייתו הדגולה ,אשת חיל עטרת בעלה,
הרבנית מרים דרעי תליט"א
ולסבא היקר והנכבד
הרה"ג אהרון כהן שליט"א
ולסבא רבא הנכבד והנעלה – חבר בית הדין הגדול
הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט"א
ולחתנם הנכבד והיקר
הרה"ג דוד כהן שליט"א
ולרעיתו מנב"ת אפרת תחי'
לרגל השמחה השורה במעונם בהולדת הנכד\הבן בשעטו"מ
יה"ר שיזכו לגדלו לתורה ,למצוות ,לחופה ולמעש"ט
ברוב נחת ושמחה לתפארת המשפחות הנכבדות ,אמן.

פרשת השבוע

גליון מס'

