בס"ד

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

עורך

דבר העורך
ה’בבא סאלי’ והגאולה

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

לוח זמנים שבועי
יום ו' שבת קודש
יום ב'
יום ד' יום ה'
יום ג'
יום א'
י'
ה'
ט'
ח'
ז'
ו'
ד'
שבט
שבט
שבט
שבט
שבט
שבט
שבט
()23.1.21( )22.1.21( )21.1.21( )20.1.21( )19.1.21( )18.1.21( )17.1.21

עלות השחר
5:33
זמן טלית ותפילין
5:40
זריחה  -הנץ החמה 6:44
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:42
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:13
סו״ז ברכות ק״ש
10:06
חצות יום ולילה
11:51
מנחה גדולה
12:21
פלג המנחה
16:12
שקיעה
17:05
צאת הכוכבים
17:18

5:33
5:40
6:43
8:42
9:13
10:06
11:51
12:21
16:13
17:06
17:19

5:33
5:39
6:43
8:42
9:14
10:06
11:52
12:22
16:14
17:07
17:20

5:32
5:39
6:42
8:42
9:14
10:06
11:52
12:22
16:15
17:08
17:20

5:32
5:38
6:42
8:42
9:13
10:06
11:52
12:22
16:16
17:09
17:21

5:31
5:38
6:42
8:42
9:13
10:06
11:53
12:23
16:17
17:09
17:22

ברכת הלבנה

5:31
5:37
6:41
8:42
9:13
10:06
11:53
12:23
16:17
17:10
17:23

החל ליל חמישי אור לח' שבט ( )20.1.21בערב
סוף זמנה ליל חמישי אור לט"ו בשבט( )27.1.21כל הלילה

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

וארא
כה אמר
16:43
17:35
18:08

חבל על דאבדין ולא משתכחין
ּאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ה'
ֹלהים ֶאל מ ֶֹשׁה וַ יֹ ֶ
וַ יְ ַדבֵ ּ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!
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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

בברכת שבת שלום ומבורך

לוח הזמנים

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

במוצאי שבת יחול הילולא דצדיקיא של ה’בבא סאלי’
זיע”א ,מסופר שכל חייו היה בצפייה לגאולה ,כשתמיד
היה שגור על לשונו “החיים בגלות הם חיי עראי ובכל רגע
עלינו להיות מוכנים להקביל את פני משיח צדקנו” ,פעם
כששאלוהו שסבל מהפרעות בבריאותו מדוע הוא נחפז
להתפנות ולצאת מיד ,כשהיה נאלץ בשל כך להיכנס כמה
פעמים ,והשיב“ ,אני חושש להימצא במקום טמא בשעה
שיתגלה אורו של משיח בעולם” ,כאשר היו באים להתברך
אצלו ,הברכה השגורה ביותר בפיו הקדוש הייתה “שתזכה
לראות פני משיח” ,כשהוא מזרז במאור פנים ובשמחה
להרבות בתשובה ובמעשים טובים“ ,הנה משיח בא והוא
כבר עומד אחר כותלינו” ,יהי רצון שנזכה במהרה בימינו
לגאולה השלימה אמן.

מדויק לבאר-שבע

899

מנהל מערכת

וארא
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
כישוף להכות על הארץ והשבעת שדים

'ויעשו כן החרטומים בלהטיהם להוציא את הכינים ולא יכלו,
ויאמרו אצבע אלקים היא' ,כתב רש"י החרטומים לא יכלו להוציא
כינים כי אין השד שולט על בריה פחותה מכשעורה .וכתב רבינו בחיי
למה כתיב כאן תיבת "החרטמים" חסר "אות וא"ו" ,ללמדנו שבטלה
חכמתם וכשל כחם שהוצרכו להודות על כרחם 'אצבע אלקים היא',
שהיכו על הארץ בחכמת הכשפים ואמרו השבעת השדים כמנהגן
בכל שאר המכות ,ונודע לכולם שהכל שקר ודמיון ,מבאר ה'בן
לאשרי' הנה "חרטמים" בגימטריה "שוא" ,ללמדנו שכל מעשיהם רק
שוא ושקר ואחיזת עיניים ,ו"אצבע אלקים הוא" (כתיב הוא עם האות
וא"ו) בגימטריה עם התיבות "נזרו" עם הכולל ,שבמכת כינים הודו על
האמת וזה היה כבוד להם במה שנתנו נזר וכבוד לאלקים.

מפלת ושבירת כוח הכישוף
'ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השחין כי היה השחין
בחרטמם ובכל מצרים' כתב בספר 'מגן אברהם' להמגיד מטריסק
זיע"א עיקר כוח הכישוף קליפת שור וחמור" ,שור חמור" גימטריה
"צרעת" ,וגם גימטריה "תש"ס" ,שהיא קליפה קשה שכנגד הקדושה
העליונה ג' הספירות הראשונות כח"ב שהם "כתר חכמה בינה"
בגימטריה תש"ס ,ועל כן איתא בזוהר שבחטא העגל השתמשו
המכשפים בני בלעם ינוס וימברוס בשמות כישוף כדי לגרום לזהב
להפוך לעגל ועשו אותו בצורה משולבת של שור וחמור ,וזהו שכתב
בספר יצירה אין בקדושה למעלה מ"עונג" ואין בקליפה למטה
מ"נגע" דהיינו "צרעת" ,מבאר ה'ברכה משולשת' שעל כן במכת
השחין נאמר תיבת 'כי היה השחין "בחרטמם" כתיב בלא "אות יו"ד",
שזה בגימטריה "נזרם"' ,ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה'
מפני שהשחין והצרעת היה כתר להם ונזרם ,שמורה על פחיתותם
ודביקותם ברע בקליפות סטרא דילהון.

המכשפים חרטומי מצרים הם הערב רב
כתב רבינו בחיי למה במופת המטה ובמכת דם נאמר "חרטומי
מצרים" ואחר כך ממכת הצפרדעים והלאה נאמר "חרטומים" סתם,
מבאר רבינו בחיי שהיו החרטומים חכמים בחכמת הכישוף והשדים,
על כן בתחילה הזכירם "חרטומי מצרים" על שם מעלתם בעיני פרעה
ומצרים ,אך ממכת הצפרדעים והלאה נתמעטה מעלתם ואיבדו את
כוחם ,ולכן קראם "חרטומים" סתם .מבאר הצדיק מרעננה זיע"א
כתב בזוהר שני בניו של בלעם הרשע ינוס וימברוס היו בני בניו של
לבן הארמי ,והם היו המורים בבית הספר לכישוף שבמצרים חכמים
גדולים בחכמת הכישוף והשבעת השדים ,שקיבלו חכמה זו מאביהם
בלעם הרשע ומסבם לבן הארמי ,והם העלו איתם את כל המכשפים
חרטומי מצרים שהם הערב רב שעלה עם בני ישראל ביציאת מצרים,
והם אלו שהכשילו את ישראל בחטא העגל ,ולפי זה יתבאר כל מקום
שנזכר "חרטומים" סתם הכוונה היא עליהם ינוס וימברוס ,ועל כן לא
קראם חרטומי מצרים כי הם לא היו מצריים ,ואם כן במופת המטה
ובמכת דם שהיה פרעה עדיין מסופק מהו כוחו של משה רבינו ע"ה,
אז העמיד כנגד משה ואהרן את "חרטומי מצרים" שהם היו תלמידי
בית הספר לכישוף ,וכמבואר במדרש פרעה היה משחק על משה
ואהרן ואומר להם כך הם אותותיו של אלקיכם ,אין אתם יודעין שכל
הכשפים ברשותי הן ,מיד שלח והביא תינוקות מבית הספר בני ארבע
וחמש שנים ואף הם עשו כן .היינו כת הקטנה התלמידים שמתחילים
ללמוד חכמת הכישוף אצל ינוס וימברוס ,וחכמי מצרים הם התלמידים
הכת היותר גדולה ,ורק לאחר מכן כשראה את גודל כוחן של משה
רבינו ואהרן הכהן ע"ה ,לא הרהיב עוד להעמיד כנגדן את התלמידים
הקטנים והגדולים ,אלא את המורים בעצמם ינוס וימברוס שהם לא
היו מצריים ,ולכן כתיב "חרטומים" סתם.

לכולל "לקח טוב"

שבנשיאות המרא דאתרא שליט"א

לימוד
ספרי
דרושים
טור ובית יוסף כרך ח'
חלק "יורה דעה"

ניתן להקדיש לרפואה ,ברכה ,הצלחה וכו'
בדבר פרטים נא לפנות לראש הכולל
הרב אברהם קמחי שליט"א
נייד:

050-9899688

אורות הכשרות
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

תושבי באר שבע היקרים

להלן רשימת האיטליזים "הכשרים"
העומדים תחת פיקוחינו והשגחתינו.

הבהרה:

"חובה לדרוש תעודה מקורית חתומה בתוקף עם הלוגרמה".
כשרות
כתובת
שם העסק
אטיאס יוסי  -אטיאסדו שוק עירוני ,ב"ש רגילה
אטליז תפארת קבב אטיאס שוק עירוני ,ב"ש רגילה
יעקב כהן  ,1ב"ש רגילה
איטליז כהן
איטליז כרדי ויקטור ויוחאי שוק עירוני ,ב"ש רגילה
טרומפלדור  ,45ב"ש רגילה
איטליז שירי אבי
פנחס החוצב  ,5ב"ש רגילה
איטליז שירי שאול
רגילה
הגפן  ,3ב"ש
אנין הבשר והדגים
דרך חברון  ,60ב"ש רגילה
בוטיק אנטריקוט
שוק עירוני ,ב"ש רגילה
בית העוף 1
קריית יהודית ,ב"ש רגילה
בית העוף 2
המומחים לבשר אטיאס שוק עירוני ,ב"ש רגילה
שוק עירוני ,ב"ש רגילה
כל דג ודג
רגילה
הזורע  ,10ב"ש
כרדי ובניו בע"מ
שוק עירוני ,ב"ש רגילה
מרכז הבשר הטוב
דרך חברון  ,34ב"ש רגילה
סרוסי אלי
מרכז אורן ,ב"ש רגילה
קמחי יהושע
אביגדור המאירי  ,16ב"ש רגילה
ש.א בשרים
מ .מסחרי איקאה ,ב"ש מהדרין
מקור הבשר
מרכז אורן ,ב"ש מהדרין
אל הבקר
וכן כל הקצביות הנמצאות בסופרים
העומדים תחת פיקוחנו והשגחתינו
הינם בכשרות הרבנות באר שבע
בברכת יאכלו ענוים וישבעו

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני השכונות

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

רב שכונה ד' ורב ״חברה קדישא״ באר שבע

הלכות ברכת הפירות

ישראל
לקיים בנו חכמי
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל
בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א

טוב להודות
"ויאמר ד' אל משה אמור אל אהרון קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים"
(ז' ,י"ט) נאמר בשמות רבה ,אמר ר' תנחום :למה לא לקו המים ע"י משה?
אמר לו הקב"ה":המים ,ששמרוך כשהושלכת ליאור ,אינו דין שילקו על
ידך .חייך,לא ילקו,אלא ע"י אהרון" .וכן בעפר ,שהגן עליך כשהרגת את
המצרי ,אינו דין שילקה על ידך .לפיכך לקו ג' מכות ראשונות על ידי
אהרון .יש לשאול ג' שאלות :א .אילו פעולות הטבה הם עשו למשה ? הן
הדומם אינו מרגיש כלל? ב .הרי אין המים והעפר מרגישים בביזיונם,וא"כ
שאיננו מרגיש כלום איזו הכרת הטוב יש בזה? ג .יתרה מכך ,הרי ההכאה
שמדובר עליה כאן הינה זכות גדולה עבור המים והעפר ,שכן ע"י זה הם
משמשים כלים לקידוש ד' ,ע"י שינוי הטבע שנעשה בהם ,אם כן איזה
בזיון היה כאן אם משה היה מכה בהם? כותב הרב דסלר זצ"ל בספרו
מכתב מאליהו " :שכל מידות הנפש של האדם מושפעות ע"י הרגש,
ולא רק ע"י השכל ולכן אם אין אנו מכירים טובה לדומם וכל שכן אם
נבזה אותו אז הרגש נפגע "...והכלל הוא פגיעה ברגש משפיעה באופן
ישיר על המידות וממילא נפגמת מידת "הכרת הטוב" ורואים אנו מכך
שהכרת הטוב אינה מותנית כלל וכלל בכוונותיו ובטרחותיו של המטיב
ואפילו אם הטובה מגיעה מדבר דומם או אפילו מאדם שהתכוון רק
לטובת עצמו ישנה חובה גדולה להכיר לו טובה מאחר ונהנה ממנו אפילו
רק בדרך אגב .כתב ה"חינוך" במצווה ל"ג כיבוד אב ואם" :משרשי מצוה
זו שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ,ולא יהיה
נבל ומתנכר וכפוי טובה ,שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים
ואנשים ,ושייתן אל ליבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם ,וע"כ
באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל ,כי הם הביאוהו
לעולם ,גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו" ,הרי לנו בזה דוגמא לטובה
הניתנת ע"י אנשים הנהנים בעצמם מן הדבר .אין ספק ,שההורים נהנים
מעצם הטיפול והדאגה לילדים ,ואעפ"כ אין זה גורע במאומה מחיוב
הכרת הטובה שצריך הבן להכיר להורים עד שהחיוב הזה הופך להיות
משורשי המצווה הגדולה והחשובה "כיבוד אב ואם" .בהמשך כתב
ה"חינוך" שמי שרוכש את המידה של הכרה בטובתו של חברו ,מתעלה
אח"כ גם להכיר בטובתו של הקב"ה .וכפי שכתב הרב דסלר זצ"ל" :כל
הכופר בטובתו של חברו ,לבסוף כופר בטובתו של הקב"ה".בגמ' ברכות
(נח ).אנו מוצאים בעניין הכרת הטוב" :אורח טוב ,מה הוא אומר? כמה
טרחות טרח בעל הבית בשבילי ,כמה בשר הביא לפני ,כמה יין נתן לפני,
כמה גלוסקאות הביא לפני ,וכל מה שטרח ,לא טרח אלא בשבילי .אורח
רע ,מה הוא אומר? מה טרח בעה"ב זה? פת אחת אכלתי ,חתיכה אחת
אכלתי ,כוס אחת שתיתי ,כל מה שטרח בעה"ב זה ,לא טרח אלא בשביל
אשתו ובניו" .דיברי הגמ' צריכים עיון .אם מדובר שבאמת לא טרחו
במיוחד עבור האורח ,א"כ מהו העוול בדברי מי שמכונה "אורח רע"? ואם
אכן טרחו במיוחד עבור האורח מה המקום לשבח את ה"אורח הטוב"
על דבריו? אך לפי האמור לעיל מובן שהמכיר בטובה אינו מסתכל ,אלא
על מה שקיבל .ומכיון שקיבל ,שוב אין זה משנה כלל ,האם טרח בעה"ב
בשבילו ,או האם בעה"ב עצמו נהנה מן הטרחה ,שהרי אפילו אם המהנה
הוא חפץ דומם ,יש מקום להכרת טובה .ולכן אע"פ שלא טרחו בשבילו
במיוחד ,משנן לעצמו האורח הטוב" :כמה טרחות טרח בעה"ב בשבילי"
וכו' ,ומפרט את הטובה לפרטי פרטים כדי להסתגל למחשבה ההפוכה
מן התפיסה הפשוטה והמציאותית ולהגיע להרגשת הלב בתחושת
חובת ההודאה" ,שכל מה שטרח זה היה בשבילי" .לעומתו ,האורח הרע
מדכא כל שמץ של התעוררות להכרת הטוב ע"י המעטת ערך הטובה
שקיבל ולכן אומר" :פת אחת אכלתי" וכו' .אך בזה לא די ,שהרי סוף סוף
קיבל משהו ולכן הוא מוסיף ואומר :כל הטירחה שטרח בעה"ב ,זה היה
בשביל אשתו ובניו .לומר שבסופו של דבר אין כלל על מה להודות שכן
המעט שקיבל ,הגיע אליו ללא מאמץ מיוחד שנעשה לכבודו ,ולדעתו,
אין כל צורך להודות על דבר כזה .מסקנת הדברים :שחייב לדעת לומר
"תודה" על כל דבר וכל מי שאינו אומר "תודה" הרי הוא כופר בטובתו
של חברו וכל הכופר בטובתו של חברו סופו שיכפור בטובתו של
הקב"ה ,לכן נרגיל עצמנו לומר "תודה" על כל דבר ודבר.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם טריקי

המאמר נכתב לע"נ מו"א ועט"ר הגה"צ
רבי יוסף שלמה טריקי זצ"ל
נלב"ע ט' שבט תשע"ט ת.נ.צ.ב.ה

עמוד האש
מעל החלבן

הילולא דצדיקייא
הבבא סאלי זיע"א
רבנו ישראל אבוחצירא
זצוקללה"ה

הים נח מזעפו מהיין שבגביע הקידוש
כשרבינו ה'בבא סאלי' זיע"א עלה לארץ ישראל בהפלגה
באוניה ,לפתע פרצה סערה בים והאוניה חישבה להישבר,
הנוסעים המפוחדים נשאו את עיניהם אל הצדיק כשרב
החובל ניגש ודפק בדלת של התא של ה'בבא סאלי' שהיה
מסתגר בו ועסוק בתורה ,הוא פתח ושאל מה קרה ,אמר
לו" :רבינו ,המצב קשה ,האוניה עומדת לטבוע ,בבקשה
שכבודו יעשה משהו" אצל הבבא סאלי היה גביע של
קידוש ,הגביע היה של סבו ,רבינו יעקב אבוחצירא זיע"א,
והוא היה מקדש עליו בליל שבת ,הוא לקח את הגביע
ומזג בו יין ,בירך עליו "בורא פרי הגפן" ,שתה מעט מהיין
ושפך את הנותר בים ,באותו רגע הים נח מזעפו וחלפה
הסערה.

תוציא את הבת מבית החולים הביתה

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

כשרבינו ה'בבא סאלי' זיע"א היה חולה ואושפז בבית
רפואה ,ניגש אליו אדם שביתו ג"כ הייתה מאושפזת
באותו מרכז רפואי ועברה בדיקות רבות ,מבלי שהרופאים
ידעו מה הבעיה שלה ,היא לא הייתה מסוגלת לאכול ,וכל
הזמן מחוברת לאינפוזיה ,אמר לו ה'בבא סאלי' "תסמוך
על מי שאמר והיה עולם ותוציא את הבת שלך מפה מיד
תוך שעה ויהיה לה רפואה שלמה" ,האיש רץ אל הרופא
וביקש לקחת את ביתו הביתה ,הרופא הנדהם אמר לו
"השתגעת ,בבקשה רק תחתום שכל זה על אחריותך",
אמר לו האבא בתוקף ובאמונה "ה'בבא סאלי' אמר אני
חותם" ,ולקח את הבת לבית ,עוד בדרך ברכב פונה אליו
הילדה ואומרת "אבא ,אני רעבה" ,האבא נבהל הרי אין
לה תאבון מזה כחודשיים ,כשהגיעו הביתה אכלה הבת
והבריאה ,האבא חזר ל'בבא סאלי' להודות לו ,אמר לו
ה'בבא סאלי' "דע לך שלא ראיתי שום פתח של ישועה
בשבילך ,והכל בזכות האמונה שלך בהקב"ה שלא
האמנת ברופאים ,עד כדי כך שהיית מוכן לעזוב את בית
החולים וללכת הביתה".

התינוק קיבל לב חדש
כשרבינו ה'בבא סאלי' זיע"א היה חולה ואושפז בבית
רפואה ,ניגש אליו אחד הרופאים עם תינוק ביד ,ושם אותו
על הברכיים של ה'בבא סאלי' ואמר לו "זה תינוק שהלב
שלו כמעט גמור ,ונכנס ויוצא כל הזמן בטיפול נמרץ ,אולי
כבודו יברך אותו" ,ה'בבא סאלי' אמר לרופא "אל דאגה
תגיד לאבי הילד שבערב חג הסוכות המתקרב הוא יצא
הביתה עם לב בריא" ,ואכן כך היה ,הרופא הזה שלא היה
שומר תורה ומצוות ,התפעל מאד "התינוק קיבל לב חדש
בלי השתלת לב" ,ומאז התקרב ליהדות לתורה ולמצות.

לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל
בר עליה ז״ל
והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת .נ .צ .ב .ה.

