בס"ד

בס"ד

הבעש״ט
והשוטר

בס"ד

אורות השבת

בית הכנסת "ברית שלום"
רח' גיורא יוספטל שכ' ד' באר שבע.

בשמחה רבה ובחרדת קדש
הרינו מזמינים את הציבור היקר

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

שתתקיים אי"ה

855

ביום חמישי כה' שבט תש״פ )(20.02.20

בבית הכנסת "ברית שלום"
רח' גיורא יוספטל שכ' ד' באר שבע

עורך

אח יקר!

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

ם

להוי ידוע לכם:
כי תענית דיבור שווה ל 65000-תעניות
(עפ"י קונטרס היחיאלי).

מהגהינם אל הגן עדן

תורת ישראל

בברכת שבת שלום ומבורך

בזכות יום קדוש זה נבקש מאבינו שבשמיים
שימחל לעוונותינו ויתן לנו גשמי ברכה
ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל
וישמור את חיילי ושוטרי ישראל
וישלח לכל בית ישראל
שפע ברכה הצלחה ישועה ורחמים .
אמן ואמן .

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

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

5:10
5:17
6:24
8:32
9:06
10:02
11:55
12:25
16:35
17:31
17:45

5:09
5:16
6:23
8:32
9:06
10:02
11:55
12:25
16:35
17:32
17:46

5:08
5:15
6:22
8:31
9:05
10:02
11:55
12:25
16:36
17:33
17:47

5:07
5:14
6:21
8:31
9:05
10:01
11:55
12:25
16:36
17:34
17:48

5:06
5:13
6:20
8:30
9:04
10:01
11:55
12:25
16:37
17:35
17:48

5:04
5:11
6:19
8:29
9:03
10:00
11:54
12:25
16:38
17:36
17:49

לוח הזמנים כא׳ שבט כב׳ שבט כג׳ שבט כד׳ שבט כה׳ שבט כו׳ שבט כז׳ שבט
מדויק לבאר-שבע ()22.02.20( )21.02.20( )20.02.20( )19.02.20( )18.02.20( )17.02.20( )16.02.20

עלות השחר
5:11
זמן טלית ותפילין
5:18
זריחה  -הנץ החמה 6:25
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:33
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:07
סוז ברכות קש
10:02
חצות יום ולילה
11:55
מנחה גדולה
12:25
פלג המנחה
16:34
שקיעה
17:31
צאת הכוכבים
17:44

כל היום בהדרכת ובהנחיית רב השכונה
כב' הרב אברהם טריקי.
לפרטים וכן לגבי "פדיון נפש" ניתן להתקשר
לנייד.054-4586152 :
בברכת התורה וברוכים הבאים
המארגנים

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 עה
בת סימי זל

ת .נ .צ .ב .ה.

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

וַ יִּ ַחן ָשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ גֶ ד ָה ָהר.

)שמות יט ,ב(

ויחן שם ישראל :כאיש אחד בלב אחד) .רש"י(

נודע בשערים דבריו הנשגבים של רבי סעדיה גאון ,אשר סיפר שבחלומו גילו לו שיש שש
מאות אלף אותיות בספר התורה – כנגד ששים ריבוא ישראל .ודורשי רשומות מצאו לזה
רמז בראשי תיבות של ישראל – יש ששים ריבוא אותיות לישראל ,לאמר שכל אחד מישראל
מחובר וחקוק הוא בספר החיים .ברם המתבונן במספר אותיות התורה ,לא ימצא בהם אלא
כמחצית מהמספר הזה! ואמנם כבר אמרו דברי חלומות אינן מעלים ואינם מורידים ,מכל
מקום חלומו של 'גאון' ודאי שצריך תלמוד ,שהרי ברור שהוא עצמו ידע שאין חלומו תואם
את המציאות.
ומקדמת דנא שמעתי בשם הרב חוות דעת לבאר תעלומה זו בטוב טעם ודעת ,וזה תוכן
דבריו :הן אמת שאין בספר התורה ששים ריבוא אותיות ,מכל מקום היריעה עצמה יכולה
להכיל ששים ריבוא אותיות ,והיינו ברווח אשר בשולי הגיליון המקיפים את עמודי הספר –
מטה ומעלה ולצדדיו ,וכן הרווח שבין שיטה לשיטה וכו' אשר כידוע שיעורם מדויק על פי
ההלכה .וא"כ שפיר יש מקום לכל אחד מישראל בספר התורה .ובזה ביאר את הכתוב )דברים
לב ,מז( 'כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים' ,רוצה לומר שגם
מקום הריקן שיש בספר התורה הוא 'חייכם' ,יען כי גם הוא 'תורת חיים' ,עכת"ד בתוספת נופך
)ואח"כ שמעתי כעין זה גם בשם הגאון החיד"א(.

לוח זמנים שבועי

יוגש כיבוד וארוחות
למשתתפים במשך היום.

שבת שלום

דבר העורך

יתרו
בשנת מות

17:09
18:01
18:38

נמצא לפי זה ,שכל אחד מישראל מחובר לספר התורה והוא חלק בלתי נפרד מספר החיים,
אלא שיש מי שמחובר לאותיות ממש ויש מי שמחובר למחזיק האותיות – בבחינת 'עץ חיים
היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר' )משלי ג ,יח( .ברם עדיין אין מבואר ,מי האיש הזוכה להיות
'אות' ומי האיש הזוכה להיות בחלק ה'ריק' שבתורה! ולדידי נראה בפשטות ,שהזוכה ללמוד
תורה בפועל ,הרי שהוא מחובר לאותיות שבתורה .אבל הזוכה רק להחזיק בידי לומדי התורה,
הרי שהוא חלק מהיריעה המחזיקה את התורה .ומעתה מי האיש אשר יפסיד את הזכות
הגדולה והנצחית להיות מחובר לאותיות התורה!
ואכן הלכה פסוקה היא ברמב"ם )הלכות תלמוד תורה פ"א ה"ח(' :כל איש מישראל חייב בתלמוד
תורה ,בין עני בין עשיר ,בין שלם בגופו בין בעל יסורין ,בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש
כוחו .אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ,ואפילו בעל אשה ובנים חייב
לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה ,שנאמר )יהושע א ,ח( והגית בו יומם ולילה' .ובזה
כלל הרמב"ם את מחפשי ההיתרים עקב מצבם הכלכלי והבריאותי וכו' ,ובכולם הורה שאין
'פטור' לאיש מתלמוד תורה .מפני שכל אחד מישראל מחובר לתורה משורש נשמתו ,כמאמר
הזוה"ק 'קוב"ה אורייתא וישראל חד הוא' ,ללמדך שהמנתק עצמו מחיבור זה – הרי שהוא
מנתק עצמו מספר החיים.
וכמה נוראים הם בזה דברי הגמ' )מנחות צט ,ב(' :רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו ,תורה
ניתנה בארבעים יום ונשמתו נוצרה לארבעים יום ,כל המשמר את התורה – נשמתו משתמרת,
וכל שאינו משמר את התורה – אין נשמתו משתמרת .תנא דבי רבי ישמעאל ,משל לאדם
שמסר ציפור דרור לעבדו ,אמר כמדומה אתה שאם אתה מאבדה איסר אני נוטל ממך בדמיה
נשמתך אני נוטל ממך' .הרי לפנינו שנשמתו של האדם מחוברת היא בעבותות לספר החיים,
ועל כן כשהוא מנתק עצמו ממנו נמצא שהוא מפקיר את נשמתו – 'נשמתך אני נוטל ממך'!
ובזה ביארו בעלי המוסר את הכתוב 'ויעש להם בתים' )שמות א ,כא( ,ופי' רש"י :בתי כהונה
ולויה ומלכות שקרויין בתים ,עי"ש .וצריך ביאור ,מהיכן למדו רבותינו שבתים אלו הם דוקא
בתי כהונה לויה ומלכות ,והרי אפשר לכלול בהם גם 'בתי תורה' .ופירשו ש'בית' מורה על

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

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

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

‘ומשה ניגש אל הערפל’ ,מדקדק בעל הטורים שתיבת
“ניגש” פירושה שהגישוהו למשה נגד רצונו ,כדאיתא
בפרקי דרבי אליעזר שלח הקב”ה את המלאך מיכאל
והמלאך גבריאל אחזוהו למשה בשתי ידיו והגישוהו
בעל כורחו אל הערפל .מבאר ה’בן לאשרי’ משה פחד
מ”הענן והערפל” סמל “חטא ועוון” כדכתיב ‘כעב
פשעיך וכענן חטאותיך’ ,והגישוהו אל החושך והערפל
של העוונות ‘ויעמוד העם מרחוק’ רחוק מהקב”ה,
כדי להציל את העם שהאמינו בו ‘ויאמינו בה’ ובמשה
עבדו’ ,לרוממם ולקרב ליבם לאביהן שבשמים .כתב
ה’תולדות יעקב יוסף’ כל צדיק כאשר נשמתו עולה
למעלה היא ניגשת קודם דרך הגהינום להציל ולעלות
למחיצתו בגן עדן את אלו שדבקו בו בחייו בעוה”ז,
“ו’מ’שה נ’גש א’ל ה’ערפל” ראשי תיבות “אמונה”.

(בסיום היום הק׳)

מנהל מערכת

יתרו

הרב עוזיאל אדרי

להלן סדר היום
 - 5:30שעור גמרא |  - 6:00תפילת שחרית
לאחר התפילה
קריאת חק לישראל וסדר לימוד תענית דיבור.

הזדמנות זו ,יום אחרון של ימי
ה
ש
ו
נצל
בבי"

פרשת השבוע

גליון מס'

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה
מראות אלוקים באספקלריה המאירה

'וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק' ,כתב בספר דברות שלמה הקב"ה אינו
בעל תנועה ואין שייך אצלו חלילה כלל עניין התנועה ,אין עוד מלבדו שהוא
גבוה מעל גבוה רם ונשא מכל העולמות כולם ,וממלא כל עלמין ואין דבר
שמחוצה לו ואם כן להיכן יתנועע ,והנה כשבאו ישראל להר סיני טעו וחשבו
שעניין התנועה היא מדריגה גבוהה בעבודת ה' ומעלה עליונה .מבאר הצדיק
מרעננה זיע"א על פי זה את הפסוק כך" :וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק"
שכאשר התעשתו העם וראו "וירא העם" ששמו ליבם לתוצאה ההפוכה
שהתקבלה ,מהפעולה של "וינועו" שהשיגו את ההיפך "ויעמדו מרחוק"
רחוק מהקב"ה ,שעניין התנועה מסמל מעין תחושת חשיבות עצמית 'כוחי
ועצום ידי עשה לי את החיל הזה' ,גסות הרוח וגאווה שבכוח תנועתי הצלחתי
להתרומם מהארציות והחומריות ולהתעלות במעלות הקדושה ,ראשי
תיבות "ו'ירא ה'עם ו'ינועו ו'יעמדו מ'רחוק" גימטריה "גס" מלשון גסות הרוח
וגאווה ,כדאיתא במסכת קידושין אמר מר סימן לגסות הרוח עניות מאי
עניות עניות דתורה ,שבגלל גסות הרוח והגאווה נשאר עני ואביון מהתורה
הקדושה ולא מתעלה בעבודת ה' ,וכדאיתא במסכת סוטה 'רם ונשא שוכן
עד וקדוש אשכון את דכא ושפל רוח' ,אני אשכון את דכא שהניח הקב"ה
כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני ,והניח כל אילנות טובות והשרה
שכינתו בסנה .והנה שאר האותיות "ו'ירא ה'עם ו'ינועו ו'יעמדו מ'רחוק"
גימטריה "ועיקר אם אני עומד ישר ואינו יכול להתנועע" ,כשראו ישראל
כך הבינו שהתנועה אינה מדריגה כלל ,ומיד חזרו בתשובה שלימה שנכנעו
מלפניו יתברך ואז זכו לראות מראות אלוקים באספקלריה המאירה 'פנים
בפנים דבר ה' עמכם בהר מתוך האש'.

תיקון היסוד על ידי השמחה

'ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים' ,מבאר
ה'בן לאשרי' בדרך רמז ,כתב האריז"ל שגלות מצרים הייתה כדי לברר
את הניצוצות קדושות שהיו בארץ מצרים ,וניצוצות אלו הם הגרים הערב
רב שנתווספו לעם ישראל ביציאת מצרים ,והתורה הקדושה מכנה אותם
בשם "עם" ,וזהו שנאמר 'ויעמוד העם מרחוק' שהם הגרים שעמדו רחוק
מהקב"ה ומהרוחניות ,ובזכות רבם משה רבינו ע"ה זכו להתקרב להקב"ה.
וזהו שנאמר 'ומשה ניגש אל הערפל' שמשה רבינו התפלא על עצמו איך
קרה לי שיש לי עסק עם "ענן וערפל" שמסמל "חטא ועוון" כדכתיב 'כעב
פשעיך וכענן חטאותיך' ,אלא בגלל החטאים של "הערב רב הגרים" שהיו
תחת חסותו ,וכביכול נוצרה ירידה רוחנית מהחטאים והעוונות שלהם גם
ברבם משה רבינו ,כעין דאיתא לגבי חטא העגל במסכת ברכות 'וידבר ה'
אל משה לך רד כי שיחת עמך' אמר רבי אלעזר אמר לו הקב"ה למשה רד
מגדולתך כלום לא נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ועכשיו שישראל
חטאו אתה למה לי מיד תשש כוחו של משה ולא היה לו כוח לדבר .והנה
"נגש" גימטריה "זרע לבטלה" ,וכתב בספר ליקוטי מוהר"ן שהעוון הזה
מאפיל ומחשיך מאוד על אור הנשמה ,ועל כן הוכרח משה רבינו ע"ה לתקן
בשבילם את החטא הזה ,ואופן תיקון הפגם בזה נרמז בסופי תיבות "ומש'ה
נג'ש א'ל הערפ'ל" גימטריה "בי שמחה" ,שהוא על ידי עבודת ה' בשמחה,
וביאר בספר מאמר מרדכי מדוע דווקא עבודת ה' בשמחה היא תיקון
לחטא זה ,מכיוון שהחטא הנ"ל בא על ידי זוגתו של השטן הטמאה שהשם
שלה משמעותו "יללה" כי כל חפצה ורצונה הטמא והרע הוא להרבות
עצבות ויללה בעולם של אסונות חלילה ,ועל כן השבירה שלה הוא על ידי
ההיפך "השמחה" ,שמתבטלת ומסתלקת ממקום שיש בו עבודת ה' מתוך
שמחה .ועל כן "שמחה" בגימטריה "זרע לבטלה" ,להורות שזה התיקון
השלם והאמיתי לזה.

השמחה באה על ידי התבוננות

'ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים' ,כתב
הבעש"ט הקדוש הרוצה להגיע לידי שמחה ולהשיגה ,יתבונן "אשר שם
האלוקים" ,היינו שיעמיק בדעתו ובמחשבתו באמיתתו יתברך ,ולעמוד על
נקודת האמת שכל ההסתר של השם "אלוקים" שהוא שם "הצמצום" אינו
אלא רצונו יתברך שיעלים ויסתיר .ומזה משיג שמחה עצומה שמתגלה אליו
מראות אלוקים שאינו הסתר אמיתי כלל ,וזוכה על ידי עבודת ה' בשמחה
לתיקון היסוד להעלות את הניצוצות קדושות ממקום נפילתם ,מבאר
ה'ברכה משולשת' ראשי וסופי תיבות "א'ש'ר ש'ם ה'אלוקי'ם" גימטריה
"ממר אשה" ,על דרך הכתוב 'ומוצא אני מר ממות את האשה' ,עומק הכוונה
היא לזוגתו של השטן הטמאה הידועה שכל עניינה להרבות עצבות ויללה
בעולם ה' ישמרנו .וכתב בספר ליקוטי תורה בשם הזוהר שעל ידי השמחה
זוכה האדם לתוספת כוח הקדושה להעלות ניצוצות קדושות קדמוניות
מעמקי הקליפות מבריאת העולם מתהליך שבירת הכלים ,בסוד הכתוב
'עת אשר שלט האדם באדם לרע לו' ,שהאדם הבליעל השטן וזוגתו שלטו
להחטיא את האדם של הקדושה ,בסופו של דבר תבוא חרבם בליבם והרע
יחזור עליהם לאדם הבליעל והטומאה ,שיאבדו ויתבטלו מן העולם ויצאו
מהם כל הניצוצות הקדושות שהיו אצלם בשביה" ,ממר אשה" גימטריה
"תקפו" ,היינו תוספת "תוקף ועוז" של הניצחון של כוחות הקדושה.

אורות הכשרות
נחלה העוברת מדור לדור ,כדרך בני המלכים אשר בדרך כלל יורשים את
כתר אביהם ,והכהנים והלויים אשר זכו לכך עקב לידתם בבתי כהונה ולויה.
מה שאין כן תורה אשר היא נחלתו של כל אחד ואחד מישראל ואינה
מוגבלת לבית זה או אחר.
וגם הלום ראיתי למי שרמז כן ,מדברי הכתוב )תהלים קלה ,יט-כ( :בית אהרון ברכו
את ה' ,בית הלוי ברכו את ה' ,יראי ה' ברכו את ה' ...ויש להעיר ,מדוע לגבי יראי
ה' שינה הכתוב ולא כתב בהם 'בית יראי ה'' .ולאור האמור יובן ,שכן תורה ויראת
שמים חוצה את גבולות 'הבית' ,יען כי היא נחלתו של כל אחד מישראל.
וזה עומק דברי הגמ' )יומא עב ,ב(' :אמר רבי יוחנן שלשה זירים הן ,של מזבח
ושל ארון ושל שולחן .של מזבח ,זכה אהרון ונטלו .של שולחן ,זכה דוד ונטלו.
של ארון ,עדיין מונח הוא – כל הרוצה ליקח יבא ויקח .שמא תאמר פחות
הוא ,תלמוד לומר )משלי ח ,י( בי מלכים ימלוכו' ,ופי' רש"י :מזבח – סימן
לכתר כהונה ,ושל ארון – סימן לכתר תורה ,ושל שולחן סימן לכתר מלכות,
עי"ש .והרמב"ם )הלכות תלמוד תורה פ"ג ה"א( העתיק מימרא זו ,בזה הלשון:
'בשלושה כתרים נכתרו ישראל ,כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות .כתר
כהונה – זכה בו אהרון ,שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם
)במדבר כה ,יג( .כתר מלכות – זכה בו דוד ,שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו
כשמש נגדי )תהלים פט ,לז( .כתר תורה – הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל
ישראל ,שנאמר תורה ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב )דברים לג ,יד( ,כל
מי שירצה יבא ויטול .שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה ,הרי
הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי שרים ישורו )משלי ח ,טו(,
הא למדת שכתר תורה גדול משניהם' ,עכ"ל .הרי לפנינו מפורש ,שתורה
אינה 'בית' העובר בנחלה כדוגמת בתי כהונה ומלכות ,אלא היא נחלתם של
כלל ישראל ,וכדפי'.
ומכאן תוכחה גלויה גם למי שלא זכה להימנות בין צבאות ה' ולהגות
בתורה יומם ולילה ,כי אין הוא רשאי ליבטל ממנה ,ועליו לקבוע עתים
לתורה פעמיים בכל יום – לילה ויום לפי כוחו בכל תנאי ובכל מצב.
והנה הטענה הנפוצה של אותם הפוטרים עצמם מקביעות עתים לתורה,
היא הקושי ללמוד תורה אחרי יום עבודה קשה .ובדרך מליצה מסופר על
יהודי אשר קבע עתים לתורה תדיר ולא נעדר אפילו יום אחד משיעור הדף
היומי .אולם דא עקא ,שמיד בתחילת השיעור היה נרדם והיתה שנתו ערבה
עליו מאוד עד כי היה מתעורר רק לשמע המשנה 'רבי חנניה בן עקשיא
אומר' המבשרת על סיום השיעור .וכשהעיר לו מגיד השיעור ,וכי לא נוח
יותר לישון בבית מאשר כאן בבית המדרש .השיב לו הלה בתמיה ,הרי
לימדתנו כי תחילת דינו של האדם בשמים הוא על דברי תורה ,ואכן השאלה
הראשונה ששואלים את האדם בשמים היא 'הקבעת עתים לתורה' .וגם
לימדתנו שבכל יום עת עולה האדם לישון ,עורכין לו 'דין קטן' בשמים על
מעשיו בכל אותו היום כעין השאלות שהוא נשאל בהם ביום הדין הגדול
והנורא .א"כ כשאני נרדם כאן ונשמתי עולה למעלה ושואלים אותה הקבעת
עתים לתורה ,אני משיב בודאי! הרי משם אני בא עכשיו ...ואמנם אין זו
אלא אגדה ,מכל מקום חשוב שידע האדם שגם אם מפאת עייפותו אינו יכול
להתרכז כל כך בשיעור ופעמים שהוא נרדם ,עדיין אינו דומה מי שנרדם
בשיעור – למי שנרדם בביתו ,שכן מצינו בתלמוד ירושלמי לרבי דוסא אשר
העיד על רבי יהושע בר חנינא 'מובטחני שיהיה מורה הוראה בישראל' ,ואף
הסמיכו בסמיכת חכמים 'את מי יורה דעה' .וכל כך למה ,מפני 'שזכורני
שהיתה אמו מולכת את עריסתו לבית המדרש כדי שידבקו אזניו בדברי
תורה' .הא למדת ,שגם במצב שהמוח אינו קולט כלום כדוגמת התינוק
בעריסתו ,עדיין יש מעלה גדולה של 'הדביקות בדברי תורה' .וגדולה מעלה
זו להכשיר את האדם עד כדי הגיעו להיות 'מורה הוראה בישראל'!
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אורות ההלכה

דבר רבני השכונות

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

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א
רב שכונה ד׳ ורב חברה ״קדישא״ באר-שבע

האיסור לדון בפני ערכאות

טוב להודות לה'
"ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה" (יח ,י) מה שלומך?
ברוך השם! איך אתה מרגיש? ברוך ה' ,צמד מילים אלו תמיד נמצאים בשפתותינו,
משחר ינקותנו ומורגלים אנו לומר על כל דבר "ברוך ה' " .מעניין לדעת מי הוא זה
אשר פתח בשבח צמדי מילים אלו .לכשנעיין בפרשה נשמע את התשובה – זהו
יתרו חותן משה רבינו ע"ה ,אדון הנביאים .רק יתרו ,לאחר ששמע את כל התלאות
שעברו על בני ישראל בארץ מצרים ואת אשר אירע להם עם המצרים ,פתח
ואמר "ברוך ה׳ אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה" .הוא ידע להודות כראוי
על כל הניסים והנפלאות .ומה עם שירת הים? מה עם אותה התעלות נפלאה
שנתעלו בה בני ישראל באותה שעה כששיבחו לבורא עולם? האם לא נחשיב
זאת לפחות כאמירת "ברוך ה' " ,עד שאנו עומדים ומתפעלים כל כך מאותו צמד
מילים שיצאו מפיו של יתרו? ומצאנו בגמ' סנהדרין (צד :).תנא משום רבי פפייס,
גנאי הוא למשה ושישים ריבוא שלא אמרו "ברוך ה' " עד שבא יתרו ואמר "ברוך
ה'" .וכי משום שלא אמרו כמוהו נידונו לגנאי?! ושירתם על הים להיכן נעלמה?
מבאר הגרי"צ סלאנט בספרו "באר יוסף" :אמת ,עם ישראל יחד עם משה רבינו
עמדו ושרו ,עמדו ושיבחו לבורא עולם ,זכו והגיעו לפסגות עליונות ,ראתה שפחה
על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראה הנבואה .אך כל תוכנה ומהותה
היא שיחה בנפלאות השי"ת ,בגדולתו ,גבורותיו ובנוראותיו אשר עשה לפרעה
ולמצרים ,תיאור טביעת אויביהם ,תיאור הפחד ששרר אז בעולם ,בקשה להגיע
לארץ המובטחת ,אך לנקודה אחת אין התייחסות והיא :הודאה להשי"ת על עצם
הצלתם מהסכנה הנוראה שנשקפה להם מאת המצרים ומאת חיל פרעה ,במה
שנוגע אליהם ישירות לא נגעו ,לא שרו ולא שיבחו .ונכון שהיה זה מפאת השגתם
הגדולה והעלייה העצומה שהייתה להם באותה שעה לנוכח הניסים הגדולים שרו
שם ,אבל כלפיהם אומרים לנו חז"ל שנחשב הדבר לגנאי! לא היה צריך לחכות
עד שיגיע יתרו ויאמר בשתי מילים "ברוך ה' " .גם אם אדם מגיע למעלות ודרגות
גבוהות אסור לו לשכוח את הקטנות ,עליו לתת לכל נקודה את היחס המתאים
לה ,אחרת נחשב הדבר לגנאי .האדם צריך להיות בבחינת "וירד משה מן ההר
אל העם" ,מרום פסגת העבודה והעליה אל הדברים הקטנים הסובבים אותו.
להכיר טובה לכל אדם ,להתייחס בנחת ובשלווה .לזכות להקדים שלום לכל אדם.
להרבות אהבה ושמחה .ובכך יכול הוא להישאר למעלה בבחינת "ראשו מגיע
השמימה" אך רגליו בארץ .וזהו יסוד גדול בעבודת ה' .דברים גדולים ומחזקים
כותב הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל בספרו "אור לציון" :כמה טוב שיחנך האדם את
עצמו ויתרגל תמיד לדבר בלשון יפה לכל אחד ובמיוחד אם קיבל טובה מחברו...
וכשיהנה מחברו יודה לו על כל מה שקיבל ממנו ,כקטן כגדול .ומעתה נישא ק"ו:
אם לחברינו אנו מרגישים חובה להודות על אחת כמה וכמה שנכיר תודה להקב"ה
שהחיינו ,וכדאי שנזכור תמיד להשתמש בצמד המילים הנפלא" :ברוך ה' ".
נביא מעשה עם אליהו הנביא שפעם אחת היה בדרכו והנה פגש יהודי ,שאל אותו
לאן פניך מועדות? ענה לו לשוק הבהמות לקנות בהמה לעבודה אמר לו אליהו
תגיד בעז"ה אמר לו אין צורך הנה הכסף כאן באמתחתי הלך עוד כיברת דרך עד
שישב לנוח ונרדם ואז ניגש אליו אליהו לקח לו את הכסף מהכיס מבלי שירגיש
והטמין לו באדמה ,כשהתעורר המשיך בדרכו הגיע לשוק בחר בהמה טובה הכניס
ידו לכיס ולא מצא את הכסף ,התאכזב וחזר לביתו ,עובר שבוע ושוב הולך לשוק
הבהמות ושוב פגש אותו אליהו ושאלו לאן הולך? ענה לו לשוק וגם הפעם התנגד
לומר בעז"ה ושוב כשנרדם ניגש אליהו ולקח הכסף והטמין באדמה באותו מקום
וגם הפעם התאכזב כשרצה לשלם לאחר שבחר את הבהמה הנראית שמתאימה
לו ,עובר שבוע והפעם כשפוגש אותו אליהו הוא אומר אני הולך לשוק הבהמות
ובעז"ה אמצא בהמה טובה שתתאים לי לעבודתי ואי"ה כשאחזור לביתי אעבוד
טוב ואפריש מעשר מהרווחים ,אמר לו אליהו כעת כשהזכרת שם ה' אז תצליח
ואכן כשנרדם באותו מקום לאחר שהתעייף מהדרך וכשהתעורר ראה משהו
מבצבץ מהאדמה חפר מעט והנה הוא מוצא את  2צרורות כספו שאליהו החביא.
מעשה זה יכול ללמדנו ולהמחיש לנו שאם אנו רוצים הצלחה חייבים לשתף
את השי"ת וכך תהיה הצלחה ונודה לה' על כל הטובות אשר גמלנו ונתרגל
לומר "ברוך ה' "– "חסדי ה' "– "בעז"ה".
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אורות הפרשה
מראות אלוקים באספקלריה המאירה

'וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק' ,כתב בספר דברות שלמה הקב"ה אינו
בעל תנועה ואין שייך אצלו חלילה כלל עניין התנועה ,אין עוד מלבדו שהוא
גבוה מעל גבוה רם ונשא מכל העולמות כולם ,וממלא כל עלמין ואין דבר
שמחוצה לו ואם כן להיכן יתנועע ,והנה כשבאו ישראל להר סיני טעו וחשבו
שעניין התנועה היא מדריגה גבוהה בעבודת ה' ומעלה עליונה .מבאר הצדיק
מרעננה זיע"א על פי זה את הפסוק כך" :וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק"
שכאשר התעשתו העם וראו "וירא העם" ששמו ליבם לתוצאה ההפוכה
שהתקבלה ,מהפעולה של "וינועו" שהשיגו את ההיפך "ויעמדו מרחוק"
רחוק מהקב"ה ,שעניין התנועה מסמל מעין תחושת חשיבות עצמית 'כוחי
ועצום ידי עשה לי את החיל הזה' ,גסות הרוח וגאווה שבכוח תנועתי הצלחתי
להתרומם מהארציות והחומריות ולהתעלות במעלות הקדושה ,ראשי
תיבות "ו'ירא ה'עם ו'ינועו ו'יעמדו מ'רחוק" גימטריה "גס" מלשון גסות הרוח
וגאווה ,כדאיתא במסכת קידושין אמר מר סימן לגסות הרוח עניות מאי
עניות עניות דתורה ,שבגלל גסות הרוח והגאווה נשאר עני ואביון מהתורה
הקדושה ולא מתעלה בעבודת ה' ,וכדאיתא במסכת סוטה 'רם ונשא שוכן
עד וקדוש אשכון את דכא ושפל רוח' ,אני אשכון את דכא שהניח הקב"ה
כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני ,והניח כל אילנות טובות והשרה
שכינתו בסנה .והנה שאר האותיות "ו'ירא ה'עם ו'ינועו ו'יעמדו מ'רחוק"
גימטריה "ועיקר אם אני עומד ישר ואינו יכול להתנועע" ,כשראו ישראל
כך הבינו שהתנועה אינה מדריגה כלל ,ומיד חזרו בתשובה שלימה שנכנעו
מלפניו יתברך ואז זכו לראות מראות אלוקים באספקלריה המאירה 'פנים
בפנים דבר ה' עמכם בהר מתוך האש'.

תיקון היסוד על ידי השמחה

'ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים' ,מבאר
ה'בן לאשרי' בדרך רמז ,כתב האריז"ל שגלות מצרים הייתה כדי לברר
את הניצוצות קדושות שהיו בארץ מצרים ,וניצוצות אלו הם הגרים הערב
רב שנתווספו לעם ישראל ביציאת מצרים ,והתורה הקדושה מכנה אותם
בשם "עם" ,וזהו שנאמר 'ויעמוד העם מרחוק' שהם הגרים שעמדו רחוק
מהקב"ה ומהרוחניות ,ובזכות רבם משה רבינו ע"ה זכו להתקרב להקב"ה.
וזהו שנאמר 'ומשה ניגש אל הערפל' שמשה רבינו התפלא על עצמו איך
קרה לי שיש לי עסק עם "ענן וערפל" שמסמל "חטא ועוון" כדכתיב 'כעב
פשעיך וכענן חטאותיך' ,אלא בגלל החטאים של "הערב רב הגרים" שהיו
תחת חסותו ,וכביכול נוצרה ירידה רוחנית מהחטאים והעוונות שלהם גם
ברבם משה רבינו ,כעין דאיתא לגבי חטא העגל במסכת ברכות 'וידבר ה'
אל משה לך רד כי שיחת עמך' אמר רבי אלעזר אמר לו הקב"ה למשה רד
מגדולתך כלום לא נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ועכשיו שישראל
חטאו אתה למה לי מיד תשש כוחו של משה ולא היה לו כוח לדבר .והנה
"נגש" גימטריה "זרע לבטלה" ,וכתב בספר ליקוטי מוהר"ן שהעוון הזה
מאפיל ומחשיך מאוד על אור הנשמה ,ועל כן הוכרח משה רבינו ע"ה לתקן
בשבילם את החטא הזה ,ואופן תיקון הפגם בזה נרמז בסופי תיבות "ומש'ה
נג'ש א'ל הערפ'ל" גימטריה "בי שמחה" ,שהוא על ידי עבודת ה' בשמחה,
וביאר בספר מאמר מרדכי מדוע דווקא עבודת ה' בשמחה היא תיקון
לחטא זה ,מכיוון שהחטא הנ"ל בא על ידי זוגתו של השטן הטמאה שהשם
שלה משמעותו "יללה" כי כל חפצה ורצונה הטמא והרע הוא להרבות
עצבות ויללה בעולם של אסונות חלילה ,ועל כן השבירה שלה הוא על ידי
ההיפך "השמחה" ,שמתבטלת ומסתלקת ממקום שיש בו עבודת ה' מתוך
שמחה .ועל כן "שמחה" בגימטריה "זרע לבטלה" ,להורות שזה התיקון
השלם והאמיתי לזה.

השמחה באה על ידי התבוננות

'ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים' ,כתב
הבעש"ט הקדוש הרוצה להגיע לידי שמחה ולהשיגה ,יתבונן "אשר שם
האלוקים" ,היינו שיעמיק בדעתו ובמחשבתו באמיתתו יתברך ,ולעמוד על
נקודת האמת שכל ההסתר של השם "אלוקים" שהוא שם "הצמצום" אינו
אלא רצונו יתברך שיעלים ויסתיר .ומזה משיג שמחה עצומה שמתגלה אליו
מראות אלוקים שאינו הסתר אמיתי כלל ,וזוכה על ידי עבודת ה' בשמחה
לתיקון היסוד להעלות את הניצוצות קדושות ממקום נפילתם ,מבאר
ה'ברכה משולשת' ראשי וסופי תיבות "א'ש'ר ש'ם ה'אלוקי'ם" גימטריה
"ממר אשה" ,על דרך הכתוב 'ומוצא אני מר ממות את האשה' ,עומק הכוונה
היא לזוגתו של השטן הטמאה הידועה שכל עניינה להרבות עצבות ויללה
בעולם ה' ישמרנו .וכתב בספר ליקוטי תורה בשם הזוהר שעל ידי השמחה
זוכה האדם לתוספת כוח הקדושה להעלות ניצוצות קדושות קדמוניות
מעמקי הקליפות מבריאת העולם מתהליך שבירת הכלים ,בסוד הכתוב
'עת אשר שלט האדם באדם לרע לו' ,שהאדם הבליעל השטן וזוגתו שלטו
להחטיא את האדם של הקדושה ,בסופו של דבר תבוא חרבם בליבם והרע
יחזור עליהם לאדם הבליעל והטומאה ,שיאבדו ויתבטלו מן העולם ויצאו
מהם כל הניצוצות הקדושות שהיו אצלם בשביה" ,ממר אשה" גימטריה
"תקפו" ,היינו תוספת "תוקף ועוז" של הניצחון של כוחות הקדושה.

אורות הכשרות
נחלה העוברת מדור לדור ,כדרך בני המלכים אשר בדרך כלל יורשים את
כתר אביהם ,והכהנים והלויים אשר זכו לכך עקב לידתם בבתי כהונה ולויה.
מה שאין כן תורה אשר היא נחלתו של כל אחד ואחד מישראל ואינה
מוגבלת לבית זה או אחר.
וגם הלום ראיתי למי שרמז כן ,מדברי הכתוב )תהלים קלה ,יט-כ( :בית אהרון ברכו
את ה' ,בית הלוי ברכו את ה' ,יראי ה' ברכו את ה' ...ויש להעיר ,מדוע לגבי יראי
ה' שינה הכתוב ולא כתב בהם 'בית יראי ה'' .ולאור האמור יובן ,שכן תורה ויראת
שמים חוצה את גבולות 'הבית' ,יען כי היא נחלתו של כל אחד מישראל.
וזה עומק דברי הגמ' )יומא עב ,ב(' :אמר רבי יוחנן שלשה זירים הן ,של מזבח
ושל ארון ושל שולחן .של מזבח ,זכה אהרון ונטלו .של שולחן ,זכה דוד ונטלו.
של ארון ,עדיין מונח הוא – כל הרוצה ליקח יבא ויקח .שמא תאמר פחות
הוא ,תלמוד לומר )משלי ח ,י( בי מלכים ימלוכו' ,ופי' רש"י :מזבח – סימן
לכתר כהונה ,ושל ארון – סימן לכתר תורה ,ושל שולחן סימן לכתר מלכות,
עי"ש .והרמב"ם )הלכות תלמוד תורה פ"ג ה"א( העתיק מימרא זו ,בזה הלשון:
'בשלושה כתרים נכתרו ישראל ,כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות .כתר
כהונה – זכה בו אהרון ,שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם
)במדבר כה ,יג( .כתר מלכות – זכה בו דוד ,שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו
כשמש נגדי )תהלים פט ,לז( .כתר תורה – הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל
ישראל ,שנאמר תורה ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב )דברים לג ,יד( ,כל
מי שירצה יבא ויטול .שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה ,הרי
הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי שרים ישורו )משלי ח ,טו(,
הא למדת שכתר תורה גדול משניהם' ,עכ"ל .הרי לפנינו מפורש ,שתורה
אינה 'בית' העובר בנחלה כדוגמת בתי כהונה ומלכות ,אלא היא נחלתם של
כלל ישראל ,וכדפי'.
ומכאן תוכחה גלויה גם למי שלא זכה להימנות בין צבאות ה' ולהגות
בתורה יומם ולילה ,כי אין הוא רשאי ליבטל ממנה ,ועליו לקבוע עתים
לתורה פעמיים בכל יום – לילה ויום לפי כוחו בכל תנאי ובכל מצב.
והנה הטענה הנפוצה של אותם הפוטרים עצמם מקביעות עתים לתורה,
היא הקושי ללמוד תורה אחרי יום עבודה קשה .ובדרך מליצה מסופר על
יהודי אשר קבע עתים לתורה תדיר ולא נעדר אפילו יום אחד משיעור הדף
היומי .אולם דא עקא ,שמיד בתחילת השיעור היה נרדם והיתה שנתו ערבה
עליו מאוד עד כי היה מתעורר רק לשמע המשנה 'רבי חנניה בן עקשיא
אומר' המבשרת על סיום השיעור .וכשהעיר לו מגיד השיעור ,וכי לא נוח
יותר לישון בבית מאשר כאן בבית המדרש .השיב לו הלה בתמיה ,הרי
לימדתנו כי תחילת דינו של האדם בשמים הוא על דברי תורה ,ואכן השאלה
הראשונה ששואלים את האדם בשמים היא 'הקבעת עתים לתורה' .וגם
לימדתנו שבכל יום עת עולה האדם לישון ,עורכין לו 'דין קטן' בשמים על
מעשיו בכל אותו היום כעין השאלות שהוא נשאל בהם ביום הדין הגדול
והנורא .א"כ כשאני נרדם כאן ונשמתי עולה למעלה ושואלים אותה הקבעת
עתים לתורה ,אני משיב בודאי! הרי משם אני בא עכשיו ...ואמנם אין זו
אלא אגדה ,מכל מקום חשוב שידע האדם שגם אם מפאת עייפותו אינו יכול
להתרכז כל כך בשיעור ופעמים שהוא נרדם ,עדיין אינו דומה מי שנרדם
בשיעור – למי שנרדם בביתו ,שכן מצינו בתלמוד ירושלמי לרבי דוסא אשר
העיד על רבי יהושע בר חנינא 'מובטחני שיהיה מורה הוראה בישראל' ,ואף
הסמיכו בסמיכת חכמים 'את מי יורה דעה' .וכל כך למה ,מפני 'שזכורני
שהיתה אמו מולכת את עריסתו לבית המדרש כדי שידבקו אזניו בדברי
תורה' .הא למדת ,שגם במצב שהמוח אינו קולט כלום כדוגמת התינוק
בעריסתו ,עדיין יש מעלה גדולה של 'הדביקות בדברי תורה' .וגדולה מעלה
זו להכשיר את האדם עד כדי הגיעו להיות 'מורה הוראה בישראל'!

בברכת שבת שלום ומבורך
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אורות ההלכה

דבר רבני השכונות

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

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א
רב שכונה ד׳ ורב חברה ״קדישא״ באר-שבע

האיסור לדון בפני ערכאות

טוב להודות לה'
"ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה" (יח ,י) מה שלומך?
ברוך השם! איך אתה מרגיש? ברוך ה' ,צמד מילים אלו תמיד נמצאים בשפתותינו,
משחר ינקותנו ומורגלים אנו לומר על כל דבר "ברוך ה' " .מעניין לדעת מי הוא זה
אשר פתח בשבח צמדי מילים אלו .לכשנעיין בפרשה נשמע את התשובה – זהו
יתרו חותן משה רבינו ע"ה ,אדון הנביאים .רק יתרו ,לאחר ששמע את כל התלאות
שעברו על בני ישראל בארץ מצרים ואת אשר אירע להם עם המצרים ,פתח
ואמר "ברוך ה׳ אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה" .הוא ידע להודות כראוי
על כל הניסים והנפלאות .ומה עם שירת הים? מה עם אותה התעלות נפלאה
שנתעלו בה בני ישראל באותה שעה כששיבחו לבורא עולם? האם לא נחשיב
זאת לפחות כאמירת "ברוך ה' " ,עד שאנו עומדים ומתפעלים כל כך מאותו צמד
מילים שיצאו מפיו של יתרו? ומצאנו בגמ' סנהדרין (צד :).תנא משום רבי פפייס,
גנאי הוא למשה ושישים ריבוא שלא אמרו "ברוך ה' " עד שבא יתרו ואמר "ברוך
ה'" .וכי משום שלא אמרו כמוהו נידונו לגנאי?! ושירתם על הים להיכן נעלמה?
מבאר הגרי"צ סלאנט בספרו "באר יוסף" :אמת ,עם ישראל יחד עם משה רבינו
עמדו ושרו ,עמדו ושיבחו לבורא עולם ,זכו והגיעו לפסגות עליונות ,ראתה שפחה
על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראה הנבואה .אך כל תוכנה ומהותה
היא שיחה בנפלאות השי"ת ,בגדולתו ,גבורותיו ובנוראותיו אשר עשה לפרעה
ולמצרים ,תיאור טביעת אויביהם ,תיאור הפחד ששרר אז בעולם ,בקשה להגיע
לארץ המובטחת ,אך לנקודה אחת אין התייחסות והיא :הודאה להשי"ת על עצם
הצלתם מהסכנה הנוראה שנשקפה להם מאת המצרים ומאת חיל פרעה ,במה
שנוגע אליהם ישירות לא נגעו ,לא שרו ולא שיבחו .ונכון שהיה זה מפאת השגתם
הגדולה והעלייה העצומה שהייתה להם באותה שעה לנוכח הניסים הגדולים שרו
שם ,אבל כלפיהם אומרים לנו חז"ל שנחשב הדבר לגנאי! לא היה צריך לחכות
עד שיגיע יתרו ויאמר בשתי מילים "ברוך ה' " .גם אם אדם מגיע למעלות ודרגות
גבוהות אסור לו לשכוח את הקטנות ,עליו לתת לכל נקודה את היחס המתאים
לה ,אחרת נחשב הדבר לגנאי .האדם צריך להיות בבחינת "וירד משה מן ההר
אל העם" ,מרום פסגת העבודה והעליה אל הדברים הקטנים הסובבים אותו.
להכיר טובה לכל אדם ,להתייחס בנחת ובשלווה .לזכות להקדים שלום לכל אדם.
להרבות אהבה ושמחה .ובכך יכול הוא להישאר למעלה בבחינת "ראשו מגיע
השמימה" אך רגליו בארץ .וזהו יסוד גדול בעבודת ה' .דברים גדולים ומחזקים
כותב הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל בספרו "אור לציון" :כמה טוב שיחנך האדם את
עצמו ויתרגל תמיד לדבר בלשון יפה לכל אחד ובמיוחד אם קיבל טובה מחברו...
וכשיהנה מחברו יודה לו על כל מה שקיבל ממנו ,כקטן כגדול .ומעתה נישא ק"ו:
אם לחברינו אנו מרגישים חובה להודות על אחת כמה וכמה שנכיר תודה להקב"ה
שהחיינו ,וכדאי שנזכור תמיד להשתמש בצמד המילים הנפלא" :ברוך ה' ".
נביא מעשה עם אליהו הנביא שפעם אחת היה בדרכו והנה פגש יהודי ,שאל אותו
לאן פניך מועדות? ענה לו לשוק הבהמות לקנות בהמה לעבודה אמר לו אליהו
תגיד בעז"ה אמר לו אין צורך הנה הכסף כאן באמתחתי הלך עוד כיברת דרך עד
שישב לנוח ונרדם ואז ניגש אליו אליהו לקח לו את הכסף מהכיס מבלי שירגיש
והטמין לו באדמה ,כשהתעורר המשיך בדרכו הגיע לשוק בחר בהמה טובה הכניס
ידו לכיס ולא מצא את הכסף ,התאכזב וחזר לביתו ,עובר שבוע ושוב הולך לשוק
הבהמות ושוב פגש אותו אליהו ושאלו לאן הולך? ענה לו לשוק וגם הפעם התנגד
לומר בעז"ה ושוב כשנרדם ניגש אליהו ולקח הכסף והטמין באדמה באותו מקום
וגם הפעם התאכזב כשרצה לשלם לאחר שבחר את הבהמה הנראית שמתאימה
לו ,עובר שבוע והפעם כשפוגש אותו אליהו הוא אומר אני הולך לשוק הבהמות
ובעז"ה אמצא בהמה טובה שתתאים לי לעבודתי ואי"ה כשאחזור לביתי אעבוד
טוב ואפריש מעשר מהרווחים ,אמר לו אליהו כעת כשהזכרת שם ה' אז תצליח
ואכן כשנרדם באותו מקום לאחר שהתעייף מהדרך וכשהתעורר ראה משהו
מבצבץ מהאדמה חפר מעט והנה הוא מוצא את  2צרורות כספו שאליהו החביא.
מעשה זה יכול ללמדנו ולהמחיש לנו שאם אנו רוצים הצלחה חייבים לשתף
את השי"ת וכך תהיה הצלחה ונודה לה' על כל הטובות אשר גמלנו ונתרגל
לומר "ברוך ה' "– "חסדי ה' "– "בעז"ה".

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם טריקי

המאמר נכתב לע״נ הזכה והטהורה של
מו״ז ר׳ יצחק בר מסעודה ז״ל שנלב״ע כו׳ שבט

ת.נ.צ.ב.ה

בס"ד

בס"ד

הבעש״ט
והשוטר

בס"ד

אורות השבת

בית הכנסת "ברית שלום"
רח' גיורא יוספטל שכ' ד' באר שבע.

בשמחה רבה ובחרדת קדש
הרינו מזמינים את הציבור היקר

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

שתתקיים אי"ה

855

ביום חמישי כה' שבט תש״פ )(20.02.20

בבית הכנסת "ברית שלום"
רח' גיורא יוספטל שכ' ד' באר שבע

עורך

אח יקר!

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

ם

להוי ידוע לכם:
כי תענית דיבור שווה ל 65000-תעניות
(עפ"י קונטרס היחיאלי).

מהגהינם אל הגן עדן

תורת ישראל

בברכת שבת שלום ומבורך

בזכות יום קדוש זה נבקש מאבינו שבשמיים
שימחל לעוונותינו ויתן לנו גשמי ברכה
ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל
וישמור את חיילי ושוטרי ישראל
וישלח לכל בית ישראל
שפע ברכה הצלחה ישועה ורחמים .
אמן ואמן .

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

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

5:10
5:17
6:24
8:32
9:06
10:02
11:55
12:25
16:35
17:31
17:45

5:09
5:16
6:23
8:32
9:06
10:02
11:55
12:25
16:35
17:32
17:46

5:08
5:15
6:22
8:31
9:05
10:02
11:55
12:25
16:36
17:33
17:47

5:07
5:14
6:21
8:31
9:05
10:01
11:55
12:25
16:36
17:34
17:48

5:06
5:13
6:20
8:30
9:04
10:01
11:55
12:25
16:37
17:35
17:48

5:04
5:11
6:19
8:29
9:03
10:00
11:54
12:25
16:38
17:36
17:49

לוח הזמנים כא׳ שבט כב׳ שבט כג׳ שבט כד׳ שבט כה׳ שבט כו׳ שבט כז׳ שבט
מדויק לבאר-שבע ()22.02.20( )21.02.20( )20.02.20( )19.02.20( )18.02.20( )17.02.20( )16.02.20

עלות השחר
5:11
זמן טלית ותפילין
5:18
זריחה  -הנץ החמה 6:25
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:33
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:07
סוז ברכות קש
10:02
חצות יום ולילה
11:55
מנחה גדולה
12:25
פלג המנחה
16:34
שקיעה
17:31
צאת הכוכבים
17:44

כל היום בהדרכת ובהנחיית רב השכונה
כב' הרב אברהם טריקי.
לפרטים וכן לגבי "פדיון נפש" ניתן להתקשר
לנייד.054-4586152 :
בברכת התורה וברוכים הבאים
המארגנים

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 עה
בת סימי זל

ת .נ .צ .ב .ה.

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

וַ יִּ ַחן ָשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ גֶ ד ָה ָהר.

)שמות יט ,ב(

ויחן שם ישראל :כאיש אחד בלב אחד) .רש"י(

נודע בשערים דבריו הנשגבים של רבי סעדיה גאון ,אשר סיפר שבחלומו גילו לו שיש שש
מאות אלף אותיות בספר התורה – כנגד ששים ריבוא ישראל .ודורשי רשומות מצאו לזה
רמז בראשי תיבות של ישראל – יש ששים ריבוא אותיות לישראל ,לאמר שכל אחד מישראל
מחובר וחקוק הוא בספר החיים .ברם המתבונן במספר אותיות התורה ,לא ימצא בהם אלא
כמחצית מהמספר הזה! ואמנם כבר אמרו דברי חלומות אינן מעלים ואינם מורידים ,מכל
מקום חלומו של 'גאון' ודאי שצריך תלמוד ,שהרי ברור שהוא עצמו ידע שאין חלומו תואם
את המציאות.
ומקדמת דנא שמעתי בשם הרב חוות דעת לבאר תעלומה זו בטוב טעם ודעת ,וזה תוכן
דבריו :הן אמת שאין בספר התורה ששים ריבוא אותיות ,מכל מקום היריעה עצמה יכולה
להכיל ששים ריבוא אותיות ,והיינו ברווח אשר בשולי הגיליון המקיפים את עמודי הספר –
מטה ומעלה ולצדדיו ,וכן הרווח שבין שיטה לשיטה וכו' אשר כידוע שיעורם מדויק על פי
ההלכה .וא"כ שפיר יש מקום לכל אחד מישראל בספר התורה .ובזה ביאר את הכתוב )דברים
לב ,מז( 'כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים' ,רוצה לומר שגם
מקום הריקן שיש בספר התורה הוא 'חייכם' ,יען כי גם הוא 'תורת חיים' ,עכת"ד בתוספת נופך
)ואח"כ שמעתי כעין זה גם בשם הגאון החיד"א(.

לוח זמנים שבועי

יוגש כיבוד וארוחות
למשתתפים במשך היום.

שבת שלום

דבר העורך

יתרו
בשנת מות

17:09
18:01
18:38

נמצא לפי זה ,שכל אחד מישראל מחובר לספר התורה והוא חלק בלתי נפרד מספר החיים,
אלא שיש מי שמחובר לאותיות ממש ויש מי שמחובר למחזיק האותיות – בבחינת 'עץ חיים
היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר' )משלי ג ,יח( .ברם עדיין אין מבואר ,מי האיש הזוכה להיות
'אות' ומי האיש הזוכה להיות בחלק ה'ריק' שבתורה! ולדידי נראה בפשטות ,שהזוכה ללמוד
תורה בפועל ,הרי שהוא מחובר לאותיות שבתורה .אבל הזוכה רק להחזיק בידי לומדי התורה,
הרי שהוא חלק מהיריעה המחזיקה את התורה .ומעתה מי האיש אשר יפסיד את הזכות
הגדולה והנצחית להיות מחובר לאותיות התורה!
ואכן הלכה פסוקה היא ברמב"ם )הלכות תלמוד תורה פ"א ה"ח(' :כל איש מישראל חייב בתלמוד
תורה ,בין עני בין עשיר ,בין שלם בגופו בין בעל יסורין ,בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש
כוחו .אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ,ואפילו בעל אשה ובנים חייב
לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה ,שנאמר )יהושע א ,ח( והגית בו יומם ולילה' .ובזה
כלל הרמב"ם את מחפשי ההיתרים עקב מצבם הכלכלי והבריאותי וכו' ,ובכולם הורה שאין
'פטור' לאיש מתלמוד תורה .מפני שכל אחד מישראל מחובר לתורה משורש נשמתו ,כמאמר
הזוה"ק 'קוב"ה אורייתא וישראל חד הוא' ,ללמדך שהמנתק עצמו מחיבור זה – הרי שהוא
מנתק עצמו מספר החיים.
וכמה נוראים הם בזה דברי הגמ' )מנחות צט ,ב(' :רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו ,תורה
ניתנה בארבעים יום ונשמתו נוצרה לארבעים יום ,כל המשמר את התורה – נשמתו משתמרת,
וכל שאינו משמר את התורה – אין נשמתו משתמרת .תנא דבי רבי ישמעאל ,משל לאדם
שמסר ציפור דרור לעבדו ,אמר כמדומה אתה שאם אתה מאבדה איסר אני נוטל ממך בדמיה
נשמתך אני נוטל ממך' .הרי לפנינו שנשמתו של האדם מחוברת היא בעבותות לספר החיים,
ועל כן כשהוא מנתק עצמו ממנו נמצא שהוא מפקיר את נשמתו – 'נשמתך אני נוטל ממך'!
ובזה ביארו בעלי המוסר את הכתוב 'ויעש להם בתים' )שמות א ,כא( ,ופי' רש"י :בתי כהונה
ולויה ומלכות שקרויין בתים ,עי"ש .וצריך ביאור ,מהיכן למדו רבותינו שבתים אלו הם דוקא
בתי כהונה לויה ומלכות ,והרי אפשר לכלול בהם גם 'בתי תורה' .ופירשו ש'בית' מורה על

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

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

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

‘ומשה ניגש אל הערפל’ ,מדקדק בעל הטורים שתיבת
“ניגש” פירושה שהגישוהו למשה נגד רצונו ,כדאיתא
בפרקי דרבי אליעזר שלח הקב”ה את המלאך מיכאל
והמלאך גבריאל אחזוהו למשה בשתי ידיו והגישוהו
בעל כורחו אל הערפל .מבאר ה’בן לאשרי’ משה פחד
מ”הענן והערפל” סמל “חטא ועוון” כדכתיב ‘כעב
פשעיך וכענן חטאותיך’ ,והגישוהו אל החושך והערפל
של העוונות ‘ויעמוד העם מרחוק’ רחוק מהקב”ה,
כדי להציל את העם שהאמינו בו ‘ויאמינו בה’ ובמשה
עבדו’ ,לרוממם ולקרב ליבם לאביהן שבשמים .כתב
ה’תולדות יעקב יוסף’ כל צדיק כאשר נשמתו עולה
למעלה היא ניגשת קודם דרך הגהינום להציל ולעלות
למחיצתו בגן עדן את אלו שדבקו בו בחייו בעוה”ז,
“ו’מ’שה נ’גש א’ל ה’ערפל” ראשי תיבות “אמונה”.

(בסיום היום הק׳)

מנהל מערכת

יתרו

הרב עוזיאל אדרי

להלן סדר היום
 - 5:30שעור גמרא |  - 6:00תפילת שחרית
לאחר התפילה
קריאת חק לישראל וסדר לימוד תענית דיבור.

הזדמנות זו ,יום אחרון של ימי
ה
ש
ו
נצל
בבי"

פרשת השבוע

גליון מס'

