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

הדתית באר-שבע
והמועצה
השבוע
בטאון הרבנותפרשת
וממלכת התורה בעיר האבות
תצוה
שע"י רשת מוסדות "קול יהודה" הרב אברהם טריקי
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך

דבר רב העיר שליט"א

מעלת מידת הזריזות

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום ג'

יום ד'
שושן

יום ה'

יום ו'

שבת קדש

יב’ אדר א’ יג' אדר א' פורים קטן פורים קטן טז' אדר א' יז' אדר א' יח' אדר א'

מדויק לבאר-שבע ()19.2.22( )18.2.22( )17.2.22( )16.2.22( )15.2.22( )14.2.22( )13.2.22

עלות השחר
5:07 5:09 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14
זמן טלית ותפילין
5:14 5:16 5:17 5:18 5:19 5:20 5:21
זריחה  -הנץ החמה
6:21 6:23 6:23 6:24 6:25 6:26 6:27
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:31 8:32 8:32 8:33 8:33 8:34 8:34
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:05 9:05 9:06 9:06 9:07 9:07 9:08
סו״ז ברכות ק״ש
10:01 10:02 10:02 10:02 10:03 10:03 10:03
חצות יום ולילה
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55
מנחה גדולה
12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:26
פלג המנחה
16:37 16:36 16:36 16:35 16:34 16:34 16:33
שקיעה
17:34 17:33 17:32 17:31 17:30 17:29 17:29
צאת הכוכבים
17:47 17:46 17:46 17:45 17:44 17:43 17:42

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

תצוה
אתה בן אדם
17:07
17:59
18:35

דוגמא אישית
ַאתּה ְתּצַ וֶ ּה ֶאת ְ ּבנֵי יִ ְש ָׂר ֵאל
וְ ָ
(שמות כז ,כ)

פרשה זו אינה פותחת כדרך כל הפרשיות – וידבר ה' אל משה לאמור ...אלא
בלשון 'ואתה תצוה' .וכבר עמדו בזה המפרשים ,וביארו כל אחד כיד ה' הטובה עליו.
ולפי הנראה באה התורה לרמוז בזה ,שהדוגמא האישית היא תנאי להוראה וחינוך:
'ואתה' – קודם כל שמש אתה דוגמא להוראתך ואחר כך 'תצוה' לאחרים .וכך
מצינו לאורך מסכת אבות נוסח ייחודי שאינו מצוי בכל מסכתות הש"ס' :הוא היה
אומר' ,...כלומר 'הוא היה' – דוגמא אישית להוראתו ,ורק אחר כך 'אומר' – ציוה כן
לאחרים .מפני שמסכת אבות העוסקת כולה בהוראות מוסר והנהגות דרך ארץ ,ראוי
לה להעיד בראש ובראשונה שבעל השמועה שימש דוגמא אישית להוראתו .וזהו יסוד
החינוך ושורש המנהיגות ,שכן הורה או מורה ואין צריך לומר מנהיג ,לעולם לא יוכל
להעביר את מסריו ,מבלי שהוא משמש בעצמו דוגמא אישית להוראתו.
וידועים דברי הכתב סופר עה"פ 'ושננתם לבניך ודברת בם' (דברים ו ,ז) :אם ברצונך
לקיים 'ושננתם לבניך' ,עליך לקיים תחילה בעצמך 'ודברת בם' .וכעין זה דרש עה"פ
'חוסך שבטו שונא בנו' (משלי יג ,כד) ,רוצה לומר שאם האדם חוסך מעצמו את שבט
המוסר ,הרי שהוא 'שונא את בנו' ,שכן הוא חוסך ממנו את הדוגמא האישית שהיא
הגורם העיקרי לעיצוב דמותו של הבן לטוב ולרע .ואביו הגאון החתם סופר זצ"ל
הוסיף להוכיח כן מהמשך דברי הכתוב (שם) 'ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך
בביתך' ,והיינו שאין די בזה שהינך לומד תורה בבית המדרש אלא עליך ללמוד
גם 'בשבתך בביתך' ,כדי לשמש דוגמא אישית לבניך .וראיתי למי שרמז כן מדברי
הגמ' (יבמות קיד ,א)' :להזהיר גדולים על הקטנים' ,פירוש 'להזהיר' הוא מלשון זוהר
כעין מ"ש 'והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים' ,דהיינו שצריכים
הגדולים להאיר את מעשיהם כדי שילמדו מהם הקטנים.
וזכורני בימי שבת תחכמוני בישיבת עטרת ישראל ,שנכנס מחנך אחד למרן
המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל ,והתאונן בפניו שחרף כל מאמציו בחינוך התלמידים אין
הוא רואה ברכה בעמלו ...השיב לו המשגיח' :אין אנו מחנכים את התלמידים ,אנו
עובדים על עצמנו ומזה סופגים התלמידים את חינוכם'! ונאים הדברים למי שאמרם,
כפי שמעידים התלמידים אשר זכו להסתופף בצילו וללמוד מאישיותו ודרך עבודתו.
ובזה אמרתי לבאר בטוב טעם מעשה דרבי יהושע בפקיעין ,המבואר בגמ' (חגיגה ג,
א)' :מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע
בפקיעין ,אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש היום .אמרו לו ,תלמידך אנו ומימיך
אנו שותים .אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש ,שבת של מי
היתה ,שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה .ובמה היתה הגדה היום ,אמרו לו בפרשת
הקהל .ומה דרש בה ,הקהל את העם האנשים והנשים והטף ,אם אנשים באים ללמוד,
נשים באות לשמוע ,טף למה באין – כדי ליתן שכר למביאיהן .אמר להם ,מרגלית טובה
היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני' ,עכ"ל .ויש לתמוה ,מאחר והטף אינם באים
ללמוד וגם לא לשמוע ,אם כן מה שכר יש בהבאתם .וביותר יפלא ,מה 'מרגלית טובה'
מצא בזה רבי יהושע ,עד שהתאונן עליהם מדוע 'בקשתם לאבדה ממני'.
ברם על פי המבואר ,יובן היטב מדוע היו מביאים את הקטנים איתם לבית המדרש,
שכן אע"פ שאינם באים ללמוד ולשמוע ,מכל מקום הם באים לספוג מהדוגמא
האישית של אביהם שבא ללמוד תורה ,וכבר נתבאר לפניך שזהו הגורם העיקרי
לקביעת גדלותו העתידית של הבן בתורה ובמעשים טובים .וזוהי 'המרגלית הטובה'
אשר מצא בזה רבי יהושע ,עד שהתאונן בפניהם מדוע בקשתם לאבדה ממני ,והבן.
וכיוצא בזה מצינו בגמ' (מגילה ג ,א) אודות יהושע בן נון במלחמת יריחו :כאשר
נכנסו ישראל לארץ ועמדו בשערי יריחו שהיתה סגורה ומסוגרת ,נגלה מלאך ה' לפני
יהושע ובא אליו בשתי טענות ואזהרות קשות כשחרבו שלופה בידו ואמר לו' ,אמש
בטלתם תמיד של בין הערביים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה' .ברור לכל שמנהיג
כיהושע שעליו נאמר בפרקי אבות 'משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע' ,לא
היה מבטל תורה מישראל בשביל דבר של מה בכך ,אלא שזה היה עקב התארגנות
הכוחות הגדולה שהתבצעה באותו לילה לקראת כיבושה של יריחו ,ולכן לא הספיקו
עם ישראל ללמוד את סדר הלימוד היומי הקבוע להם .שאל יהושע את המלאך ,על
איזה מהם באת ,כלומר איזה עוון חמור יותר בעיני ה' יתברך ועל מה נמתח עלינו

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

'ואתה תצוה' ,מבאר האדמו"ר ה'שפת אמת' מגור
זיע"א "תצווה" מלשון "זירוז" ,משה נצטווה לחנך
את בני ישראל במידת הזריזות ,כי היא מביאה לידי
חסידות ולכל המידות הטובות .מבאר הרבי מדוע
במדרש תנחומא האריך לשבח את ישראל ,על שהביאו
את כל הדרוש למלאכת המשכן בשני ימים .לכאורה
לא הייתה תועלת במהירות זו ,שהרי מלאכת המשכן
נסתיימה בכ"ה בכסלו ,וגם אז לא הוקם מיד אלא
בראש חודש ניסן .אלא למדים מכך עד כמה יקרה מידת
הזריזות .ההצלחה התורה באה בלימוד מתוך זריזות
ושמחה ,כי את מידת ההתרשלות ,כמו שאר המידות
שאינן טובות ,יש להעבירה מכול וכול ,בהגברת המידה
ההפכית ,בתחילה להיות זריז בכל ענייניו בקבלת עול,
וכך במשך הזמן יתרגל להיות זריז.
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אורות הפרשה
עזות דקדושה
‘ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לה’’ (כח,
לו) ,אומר ה’חתם סופר’ זיע”א כתב במדרש ‘ילקוט שמעוני’ ציץ
מכפר על מעשה עזי פנים .כתיב הכא ‘והיה על מצח אהרן’ ,וכתיב
התם ‘ומצח אשה זונה היה לך .שבא לכפר על עזות ועל גאווה .לכן
נחרתו בו המילים “קודש לה’” ,לרמז שהעזות אינה בהכרח מידה
מגונה .יש גם עזות דקדושה .כשמדובר בכבוד ה’ ובכבוד התורה,
צריך ומותר להשתמש במידה זו .מבאר ה’כתב סופר’ זיע”א זהו
שנאמר “אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי” (תהילים לט ,ב) .עלי
לשתוק מול מעשיו של הרשע “בעוד רשע לנגדי” כל עוד מעשיו של
הרשע הם “לנגדי” ,מופנים נגדי אישית ,אבל כשהדבר נוגע בכבוד
שמים אין אני רשאי עוד להיות עניו וסבלן ,אז אסור לשתוק.

שמים וארץ
‘ועשית ציץ זהב טהור’ (כח ,לו) ,כתב ה’עולת חודש’ הציץ בא לכפר
על עזות ועל גאווה .בדומה לזה יש לפרש את הפסוק ‘בשמים ממעל
ועל הארץ מתחת’ כשמדובר ב”שמים” ,בעניינים רוחניים ,אזיי
“ממעל” ,צריך להשתמש במידת הגאווה ,לראות את עצמך רם ונישא
ולא לוותר על דעתך ,ואילו “ועל הארץ” ,כשמדובר בעניינים שבחומר
הנוגעים בך בלבד ,אזיי “מתחת” ,עליך להיות שפל רוח ועניו.

חוצפה למעליותא
‘ועשית ציץ זהב טהור’ (כח ,לו) ,אמרו חז”ל הציץ בא לכפר על
העזות והחוצפה .אומר רבי צדוק הכהן מלובלין זיע”א איתא
במסכת סוטה (מט ,ב) ,בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא .קודם ביאת
המשיח החוצפה תהיה דבר חשוב .תהיה דרושה חוצפה למעליותא
חוצפה רבה כדי לנהוג כיהודי ולעסוק בעבודת הקודש .בלי חוצפה
דקדושה יהיה קשה בימים האלה לחיות כיהודי.

פתיל תכלת
‘ועשית ציץ ,ושמת אותו על פתיל תכלת’ (כח ,לו-לז) .כתב הרבי
ה’צמח צדק’ בספר ‘אור התורה’ ידוע ש’תכלת’ רומזת לבחינת
יראת שמים ,כדאיתא במסכת סוטה (יז ,א) ,חוט של תכלת מאי היא
דתניא היה רבי מאיר אומר מפני מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין
אלא שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד,
"ציץ" מלשון "ראייה" ,כמו 'מציץ מן החרכים' ,שעל האדם להרים
את עיניו בהסתכלות כלפי מעלה ,ועל ידי כך יתבייש מה' יתברך,
ומזה יבוא לבחינת "ושמת אותו על פתיל תכלת" ,על ידי הסתכלות
זו יגיע לבחינת יראת שמים יראה עילאה ,המרומזת ב'תכלת'.

קדושה על הפנים
‘ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לה’’ (כח ,לו) ,אומר רבי ברוך
ממז’יבוז’ זיע”א הכל רואים על הפנים של האדם ,על פניו של אהרן היה
נראה לכל ששורה עליו קדושה על הפנים שטבוע בהם חותם הקודש,
‘בפני נכתב ובפני נחתם’ על פניו של האדם כתובה וחתומה פנימיותו.

עזות 'בתורתך'
‘ועשית ציץ זהב טהור’ (כח ,לו) ,אמרו חז”ל הציץ בא לכפר על עזות
פנים .אומר רבי זושא מאניפולי זיע”א בימינו אנו לאחר החורבן
בעוונותינו הרבים אין לנו לא מקדש ולא כהן שיכפרו עלינו .לכן גם
בענייני קדושה צריך זהירות גדולה שחלילה מלהשתמש בעזות ,כי
אין ציץ שיכפר על חטא זה .אומר רבי יעקב עמדין זיע”א איתא
במסכת אבות (פ”ה ,מכ”ג) ,עז פנים לגיהינום ,ותן חלקנו בתורתך.
מה הקשר בין השניים ,אלא איתא במסכת ביצה (כה ,ב) ,לא ניתנה
תורה לישראל אלא מפני שעזים הם .אנו מבקשים אפוא “ותן חלקנו
בתורתך” שאם עלתה בחלקנו מעט עזות ,היא תבוא לידי ביטוי רק
“בתורתך” שהיא תהיה רק לצורך הלימוד ,לשם שמים.

תהילים עם דמעות
‘כתית למאור’ (כז ,כ) ,אומר רבי משה מקוברין זיע”א אדם צריך
לכתוש ולכתת את התאווה והמידות הרעות שבו ,כדי שיגיע למאור
ולזכות לקבל הארה מן השמים .כתב בעל התניא זיע”א כדי שהאדם
אכן יהיה ‘כתית’ הוא זקוק ליגיעה רבה ועצומה עם הרבה תהילים
בדמעות ,על ידי הכתיתה מגיעים ‘למאור’ ,תהילים עם דמעות
מצחצח את כלי הנפש.

להאיר בחוץ
‘להעלות נר תמיד ,מחוץ לפרוכת’ (כז ,כ ,כא) ,כתב ה’ילקוט
אליעזר’ אור ה’ צריך להאיר לא רק בפנים ,באוהל מועד ,בבית
הכנסת ובבית המדרש ,לא רק בשעת התפילה והלימוד ,אלא גם
“מחוץ לפרוכת” גם בחוץ ,בעיסוקי היום יום.

אורות הכשרות
כל כך חרון אף ה' ,ביטול התמיד או ביטול תורה .השיב לו המלאך,
'עתה באתי' – על ביטול תורה .מיד 'וילן יהושע בלילה ההוא בתוך
העמק' ,אמר רבי יוחנן 'מלמד שלן בעומקה של הלכה' .ויש להעיר,
הרי בפסוק זה אין במוזכר אלא שיהושע עסק בתורה באותו לילה,
ומה עם לימוד התורה של כלל ישראל .וצריך לומר שיהושע שימש
בעצמו דוגמא אישית והקרין באישיותו המופלאה על עם ישראל ,עד
כדי כך שכל אחד מישראל עזב תיכף את עיסוקיו ומיד לן בעומקה
של הלכה .ובמעשה זה בא יהושע להדגיש לעם ישראל את מעלתו של
סדר הלימוד הקבוע מידי ערב שאין לבטלו בשום אופן.
וכן אמרתי ליישב בזה הערה גדולה במגילת אסתר ,שכן כשביקשה
אסתר ממרדכי' :לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו
עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום' ,טרחה להדגיש
'גם אני ונערותי אצום כן' (מגילת אסתר ד ,טז) .והלב משתומם ,מדוע
הוצרכה גם אסתר לצום שלושת ימים לילה ויום! והלא נכון לה
מפגש גורלי עם המלך אחשורוש – שיש בו הצלת נפשות של ממש לכל
כלל ישראל ,והיאך לא חששה שמא תענית כה קשה תפגע בשליחותה
הגורלית ,כפי שאכן היה אילולא עשה עמה הקב"ה נס גלוי ושלח לה
שלושה מלאכים שנסכו חן על פניה החיוורות והוצרכו להובילה עקב
תשישותה ,כמבואר במדרש .ברם על פי האמור ,שוב לא יפלא על
אסתר לחסידות זו מהי עושה .שכן ידעה אסתר ,שאין כל ערך לציווי
כה קשה על ישראל – 'צומו עלי שלושת ימים לילה ויום' ,מבלי שהיא
עצמה תשמש דוגמא אישית להוראתה – 'גם אני ונערותי אצום כן'.
והוא שאמרנו 'ואתה תצוה'' ,הוא היה – אומר'!
פעם התכנסו הרבנים בישיבת פורת יוסף ,עקב רפיון שהורגש
בשמירת הסדרים בישיבה .החליטו לבקש מאחד הרבנים ,לשאת
שיחת מוסר מיוחדת בפני התלמידים .נתנו את עיניהם ברבינו
ה'אור לציון' הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל ,אך רבינו דחה את הבקשה
באומרו' :לא ,אני לא ראוי לומר דברי מוסר' .ואחרי שהפצירו בו
מאוד ,ביטל דעתו ואמר' :טוב ,בעוד שלושה ימים אומר שיחה'.
ולתמיהת אחד מתלמידיו הקרובים' :האם כבודו צריך שלושה ימים
כדי להכין שיחת מוסר' ,השיב רבינו' :בתחילה עלי לערוך חשבון נפש
שלושה ימים ,כדי לאתר ולמגר כל רפיון בי בעצמי ,לפני שאני דורש
כן מאחרים'!...

בברכת שבת שלום ומבורך
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת
"אילוז דגים"
שוק עירוני
"פיש אנד צ'יפס"

אילוז דגים  -שוק עירוני
בברכת יאכלו ענוים וישבעו
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה ההשגחה
"יאלה שווארמה"
מרכז גילת
***

"מסעדת הטורף"
מרכז גילת
***

"בית הפול שוק עירוני"
שוק עירוני

ומהיום אין לנו שום פיקוח ואחריות
על המוצרים הנמכרים בעסקים הנ״ל

בס"ד

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

הלכות קריאת התורה -

ב'

רב שכונה ד' ורב ״חברה קדישא״ באר שבע

מחסום לפניך
"ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת" (כח ,לא) הגמ' בכתובות (ח')
אומרת" :כל המנבל פיו או מוציא דבר נבלה מפיו אפילו אם נגזר
עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה ,נהפך עליו לרעה" .חוץ מהעונש
הנורא שהאדם מחליש מאוד את כח הפה וממילא דבריו לא נשמעים
אצל הקב"ה.פיו של האדם ממוקם הוא למעלה מעשרה טפחים,
וכאשר יוצאים מפיו אך ורק דברי קדושה אז השכינה נקשרת בו,
שהרי השכינה לא ירדה למטה מעשרה טפחים ,ולכן הפה נקרא "
היכל ה' " ,משום שדרכו נכנסת ויוצאת השכינה מהאדם ,אולם
כאשר הפה פגום אין השכינה שורה שם ,ולכן דבריו לא נשמעים .מה
שעל האדם לעשות" :גדרים וסייגים לכל אמירה או דיבור היוצא
מפיו" .וכותב הכלי יקר על הפסוק "ועשית את מעיל האפוד"...
וגו' :ידוע שהמעיל בא לכפר על עוון הדיבור וזה נרמז בפסוק ,המעיל
שהוא התכלת דומה לים ,ללמדנו ,כשם שבים אנו רואים גל תוקף
גל ונראה מפחיד מאוד כאילו הגל תוקף וישטוף את העולם ,אולם
כאשר הוא מגיע לחוף הוא נשבר ואין לו רשות לצאת מחוץ לים
שהרי הקב"ה התקין לים בריח ודלת ואמר להם ,עד פה תבואו ולא
תוסיף .כך נתן הקב"ה ללשון חומה ובריח אחד מעצם ואחד מבשר
והכל בשביל "שמירת הלשון" ולכן יראה האדם וילמד מהים ולא
יפרוץ את החומה .והתיקון ללשון הוא "שלא יחלל דיבורו" וידבר
אך ורק דיבורים שבקדושה ,שהדיבור יהיה לשרת את השי"ת ולא
ההיפך מזה ח"ו ואז קול תפילתו ישמע ויתקבל ברצון .אולם אם ח"ו
לא ישמור את קדושת הדיבור ויערבב איתו לשון הרע ורכילות אז
הדיבורים מתערבבים ביחד ואז הקדושה לא יכולה לעלות למעלה
ח"ו .וחומרת חטא לשון הרע מגיעה עד כדי שהיא משפיעה על כל
הסביבה לרעה וכמו שפסק הרמב"ם (בהלכות תשובה פ"ג) "דין
בעלי לשון הרע דינם שווה כמו המינים והאפיקורסים וכופרים
בתורה ובתחיית המתים ובביאת הגואל אשר אין להם חלק לעולם
הבא" .כותב הגר"א באגרתו ומביא מדברי הזוהר הקדוש" :ומה
לי להאריך בזה העוון החמור מכל העבירות 'כל עמל אדם לפיהו'
(קהלת ו ,ז) .אמרו חז"ל שכל מצוותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק
למה שמוציא מפיו ,מה אומנותו של האדם בעוה"ז? ישים עצמו
כאלם (חולין פט ).וידביק שפתותיו כשתי ריחיים .וכל כף הקלע הכל
בהבל פיו של דברים בטלים ועל כל דיבור הבל צריך להתקלע מסוף
העולם ועד סופו ,וכל זה בדברים מותרים ,אבל בדברים האסורים
כגון לשון הרע וליצנות ושבועות ונדרים ומחלוקות וקללות ,ובפרט
בביהכנ"ס בשבת וביו"ט על כל אלה צריך לירד לשאול למטה הרבה
מאוד ואי אפשר לשער גודל הצרות והייסורין שסובל בשביל דיבור
אחד!" תלמידי רבנו הגאון רבי אליהו לאפיאן זצ"ל מספרים ברטט
כיצד היה מדבר על חטא לשון הרע בהתרגשות שיצאה ממעמקי הלב
ושואג כארי" :אבל חטא הלשון נורא מאוד!" וחוזר ואומר" :חטא
הלשון הרע נורא מאוד! נורא מאוד חטא הלשון! אף אחד אינו בא
להגן ולסנגר על החוטאים בחטא זה!" והיו הדברים מרטיטים את לב
השומעים והכל עמדו נפעמים לנוכח חרדת הדין ויראת החטא אשר
השתקפו בהזדעזעותו הגדולה ובהתרגשותו הרבה של רבנו זצ"ל .אכן
מה נורא חטא הלשון! ועל כן עשה לנו הקב"ה מחסומים וגדרים
לשמור על הלשון :את השיניים ואת השפתיים ,שתי חומות בצורות
היכולות לסגור על הלשון .אך חומות אלו יכולות בנקל להתמוטט
אם לא יודעים כיצד לשמור עליהן ועל האדם לשלוט עליהן .מסקנת
הדברים :כאשר נבדוק את המילים הטובות והנעימות נגלה בעצם
שהן גלומות בהיבטים הנעלים ביותר של אישיות האדם ,וכותב
הגר"א באיגרתו "עלים לתרופה" והכל יבוא במשפט על כל דיבור
ולא נאבד אפילו דיבור קל ...ולשון הרע כנגד כולם .ויזכנו השי"ת
להבין ולהבחין מהם המילים הטובות ,בבחינת :מי האיש החפץ
חיים אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מירמה
ומי ששומר תורה ומצוות יכול לעשות לעצמו מסגרת גם לפיו,
ובוודאי גם לשמור אותו .אך מי שעובר על מסגרות אשר גדרה
התורה ,גם שתי החומות הבצורות הבאות לא יועילו לו להגן על
הלשון.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם טריקי

המאמר נכתב לע"נ מ"א ועט"ר
הרבנית הצדקת רחל טריקי ע"ה
בת סימי
נלב"ע יג' אדר א' תשע"ט ת.נ.צ.ב.ה

בס"ד

במחיצת הרבי
בגן עדן

אורות עונג שבת
אח למה
‘והטור השלישי לשם שבו ואחלמה’ (לט ,יב) ,יהודי שיגר
מכתב אל רבי אפרים זלמן מרגליות מהעיר ברודי זיע”א
וביקש את עצתו בשאלה שנתחבט בה ,הציעו לפניו שידוך
בעבור בתו .הבחור המוצע היה תלמיד חכם ומושלם
במעלותיו ,אבל היה לו אח שהוא אדם שלילי ,שמעשיו
רעים .שאל האיש אם לדחות את השידוך מפני האח הזה,
או להעלים עין מחיסרון זה ולסיים את השידוך בכי טוב ,כי
הבחור עצמו מושלם בכול .השיב לו הרב מרגליות בשלוש
מילים מפרשת תצווה “לשם שבו ואחלמה” ,בכך רמז
ַּׁשם ֶׁשּבֹו” ,על שמו הטוב של הבחור
לו שראוי להביט “ל ֵ
ומעלותיו הרבות ,ואילו לגבי האח“ ,וְאָ ח-לָמָ ה” מדוע להניח
לעניין זה לקלקל את השידוך הטוב .וסיים וכתב “יגמור את
השידוך בשעה טובה ומוצלחת”.

ונשמע קולו בבואו אל הקודש

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

‘פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב,
והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש’ (כח,
לד-לה) ,נזדמן פעם אחת רבי חיים סולובייצ’יק רבה של
בריסק זיע”א ,למקום שבו התפללו הנוכחים בצעקות רמות
ובנענועי גוף עזים .הדבר לא מצא חן בעיניו ,כי הרגיש
שאלה צעקות מלאכותיות ותנועות גוף מוגזמות .לאחר
התפילה אמר להם “התורה ציוותה שהכהן הגדול ילבש
מעיל שיש בשוליו פעמונים ,כדי שיישמע קולו בבואו אל
המקדש .ולכאורה ,אם סדר התפילה הראוי הוא להתפלל
בצעקות ובנענועי גוף עזים ,לשם מה הצורך בפעמונים,
הלוא ממילא ישמעו את קולו של הכהן הגדול ,אלא מכאן
למדנו שהתפילה האמיתית צריכה להיות בלחש ובכוונה
פנימית ,ולכן היה צורך בפעמונים כדי שבכל זאת ישמעו
את הכהן הגדול”.

כתית למאור
‘ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית
למאור להעלות נר תמיד’ (כז ,כ) ,מבאר האדמו”ר ה’שפע
חיים’ מצאנז זיע”א לימוד התורה צריך להיות בבחינת
‘כתית למאור’ גם כשיש קשיים וייסורים שהם ‘כתית’ ,אין
ללמוד כדי להיחלץ מן הייסורים ,אלא ‘למאור’ שיאיר אור ה’
בעולם כולו.

לקיים בנו חכמי ישראל
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.

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.

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

