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החל מיום ראשון בערב ז' אייר
סוף זמנה יום ראשון בערב י"ד אייר עד השעה 00:42

דבר רב העיר שליט"א
נגילה ונשמחה בך

ּושׂמַ ְח ֶתּם לִפְ נֵי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים
ְ
(ויקרא כג ,מ)

אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן ,בחג הסוכות היתה במקדש שמחה יתירה,
שנאמר ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים.
(רמב"ם הלכות לולב פ"ח הי"ב)
גדר 'שמחה יתירה' זו ,מבואר בספורנו עה"פ 'ושמחת בחגך והיית אך שמח' (דברים טז ,טו),
וזה לשונו' :והיית אך שמח – תהיה שמח בלבד ובשמחתך לא יתערב עצבון' .וכן משמע
שם מתרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל ,עי"ש .ופשוט שפסוק זה נאמר על
חג הסוכות ,כמבואר להדיא באבן עזרא שם' :והיית אך שמח – מצוה לשמוח בחג
הסוכות' ,עכ"ל.
הרי לפנינו גדר מחודש של שמחה הנוהגת בחג הסוכות יותר משאר רגלים ,והיינו
שצריך להיות בשמחה מושלמת במשך כל ימי החג בלא שום תערובת של עצבון .ולא נותר
לנו אלא להבין ,במה נשתבח חג הסוכות יותר משאר מועדים .וכן צריך ביאור במהות
שמחה יתירה זו ,שהרי השמחה אינה נתונה ביד האדם לרחק או לקרב אלא היא ענין
פנימי של כל אדם לפי מצבו הרוחני והגשמי .והן אמת שעל האדם מוטל החיוב להביא
עצמו לידי שמחה בכל אותם הדברים המביאים לשמחה ,כגון אכילת בשר ויין ובגדים
ותכשיטים נאים לנשים וכו' כמבואר בש"ס (פסחים קט ,א) וברמב"ם (הלכות יו"ט פ"ו הי"ח)
וטור ושו"ע (הלכות יו"ט סימן תקכ"ט סעיף ב) ,מכל מקום במה יוכל לשמח עצמו בחג
הסוכות יותר משאר מועדים .וביותר יפלא המקור אשר ממנו למד הרמב"ם מצוה
יתירה זו – 'ושמחתם לפני ה' אלוהיכם' ,היכן רמוז בפסוק זה שמחה יתירה .זאת ועוד,
שמצינו מקרא כעין זה ממש גם לגבי חג השבועות (דברים טז ,יא) – 'ושמחת לפני ה'
אלוהיך' .ועל כולנה יש להבין ,מדוע סיים הרמב"ם שמצוה יתירה זו היא רק נחלתם
של גדולי חכמי ישראל וכו' ולא של פשוטי העם.
והנראה לבאר בזה בס"ד הוא ,בהקדם לדברי הגאון מוילנא אודות מצוה זו .דהנה
מפורסם בשם תלמידי הגאון שהעידו בשמו שמצות 'והיית אך שמח' הנוהגת בחג
הסוכות ,היא אחת המצוות הסבוכות ביותר בתורה .ויש לתמוה ,מדוע מצוה זו קשה
לקיימה יותר משאר מצוות שבתורה ,וכי לא היה מצוי אצל הגאון בשר ויין ושאר
דברים המשמחים את הלב .ושמעתי לבאר כוונת הגאון בזה ,על פי משל לאדם אשר
ביקש מהצורף ליישר את חרבו למען יוכל להשיבה אל תוך הנדן (נרתיק החרב) ,אולם
כל מאמצי הצורף ליישר את החרב כדי להחדירה לנדן עלו בתוהו .עמד שם אדם מהצד
והעיר לצורף ,מדוע הינך מטפל רק בחרב הלא אפשר והחרב ישרה כל צרכה ,תן דעתך
לתקן את הנדן אולי הוא זקוק לתיקון .ואכן חדרה החרב לתוכו בקלות .והנמשל בזה
לענין השמחה ,שכן הן אמת שגילו לנו רבותינו על כמה דברים המשמחים את הלב כגון
בשר ויין וכו' ,מכל מקום כל אלו הדברים אינם אלא 'אמצעי' של שמחה ,אך פשוט הוא
שלא יועילו כלום כל עוד אין 'לבו' של האדם ישר כל צורכו כדי לקבל לתוכו שמחה זו.
שהרי מקרא מלא הוא (תהלים צז ,יא) שלא תיתכן שום שמחה בלעדי לב ישר – 'אור זרוע
לצדיק ולישרי לב שמחה' .ומעתה יובנו דברי הגאון על אודות מצוה זו ,שכן לא מצאנו
שום תיקון לישרות הלב זולת פקודי ה' וכמאמר הכתוב (תהלים יט ,ט) 'פקודי ה' ישרים
משמחי לב' וכן הוא אומר (שם יט ,ח) 'תורת ה' תמימה משיבת נפש' .וא"כ הגע עצמך,
לאיזו מדרגה רוחנית נשגבה צריך האדם להתעלות כדי להכשיר עצמו להיות במצב
של 'לב ישר' במשך שמונה ימים בכל רגע ורגע .ובפרט אחר דברי הספורנו הנז' ,שצריך
להיות בשמחה בלבד בלא שום תערובת של עצבון.
ובזה יובן מדוע מצוה יתירה זו של שמחה נוהגת רק בחג הסוכות ,שכן היאך אפשר
לצוות על האדם להתרומם בין רגע לדרגה כה נשגבה של 'לב ישר' במשך שמונה
ימים תמימים בלא שום סרך של עצבות .ברם בחג הסוכות הבא אחרי ארבעים יום
של התעלות רוחנית אשר בשיאם יום הכיפורים שבו טיהר הקב"ה את ליבנו כמאמר
הכתוב (ויקרא טז ,ל) 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'
תטהרו' ,אזי יש בכוח האדם להתעלות ולקיים מעלה יתירה זו של שמחה.
אכן לכשנתבונן נראה ,שעומק שמחה זו הוא בעצם ההתקרבות היתירה של האדם
כלפי בוראו בימים אלו .שכן התקרבות זו ראשיתה בחודש אלול ,אשר בו קירבנו

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

הלחם” מופיע במסורה ב’ פעמים בתורה ,אחד כאן
“והקרבתם על הלחם” ,ואידך השני “כי לא על הלחם
לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה’ יחיה האדם’.
מבאר רבי יצחק הכהן הוברמן זצ”ל כדאיתא במסכת
חגיגה בזמן שאין בית המקדש קיים במקום המזבח
שולחנו של אדם מכפר עליו .שהמזון כהקרבת קרבן
לפני ה' ,שמעלה את הניצוצות קדושות באכילתו.
וכמו שכתב בזוהר שולחנו של אדם מעלתו כמזז
בח ,וצריך אדם לערוך את שולחנו בדברי תורה כמסז
דרו לפני המלך .ולהניח עליו מלח כמו הקרבן שעל גבי
המזבח שנאמר 'על כל קרבנך תקריב מלח' .וכן לכסות
את הסכין בשעת ברכת המזון ,כמו שנאמר במזבח 'לא
תניף עליו ברזל'.בברכת שבת שלום ומבורך

יום א'
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יום ב'

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
גשמיות ורוחניות

'אמור אל הכוהנים' ,דקדק רש"י מדוע כפל הפסוק פעמיים "אמור
ואמרת" ,מבאר ה'בן לאשרי' מצינו גם כן שכפל הפסוק פעמיים
בעניין 'מתן תורה'' ,אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ
מזוקק שבעתיים' (תהלים יב ,ז) ,ללמדנו שהתורה יש בה עלייה כפולה
גם בגשמיות וגם ברוחניות ,וזהו הביאור בהמשך הפסוק 'בעליל
לארץ' ,היינו קיום באופן של ארץ בגשמיות' ,מזוקק שבעתיים' ,היינו
קיום באופן של זיכוך רוחני .והנה זה לעומת זה עשה האלוקים ,שגם
בטומאה יש גם כן רחמנא ליצלן נפילה כפולה בגשמיות וברוחניות.
ועל זה בא הציווי בפרשתינו להזהיר בכפילות "אמור ואמרת" ,כמו
שכתב המדרש רבה (ויקרא פכ"ו ,ה) עליונים על ידי שאין בהם יצר הרע
דיים באמירה אחת רק על רוחניות ,אבל התחתונים שיש בהם יצר הרע
צריכים שתי הזהרות "אמור ואמרת" והלוואי ויעמדו בב' אמירות.

אהרן הכהן והמלאכים

'אמור אל הכוהנים' ,למה נאמר 'אמור לבני אהרן' ולא הוזכר הציווי גם
על אהרן הכהן עצמו .מבאר ה'ברכה משולשת' שבאמת הציווי היה רק
לבני אהרן ולא לאהרן עצמו ,דאיתא בירושלמי במסכת יומא (פ"ה ה"ב)
'וכל אדם לא יהיה באהל מועד' ,אמר רבי אבהו אפילו המלאכים
שכתיב בהן 'ודמות פניהם פני אדם' .ולכאורה צריך להבין איך אהרן
הכהן שהוא אדם כן היה בקודש הקודשים .אלא אהרן הכהן התעלה
במאד בקדושה יותר ממלאכי השרת .ולפי זה יתבאר שגם הציווי
בפרשתינו 'לנפש לא יטמא בעמיו' ,שייך רק לבני אהרן ולא לאהרן
הכהן עצמו ,כי אהרן התעלה לפסגות גבוהות למעלה ממלאכי השרת,
והרי זה כעין מה שאמרו חז"ל לא ניתנה התורה למלאכי השרת.

שמירה ממלאכי השרת

"אמר אל הכהנים" עם האותיות גימטריה "ימנה הוי"ה עזרה",
מבאר הצדיק מרעננה זיע"א שהבטיח הקב"ה לכהנים שהוא ימנה
את מלאכי השרת שיעזרום וישמרום מכל טומאה" ,לנפש לא יטמא
בעמיו" גימטריה עם האותיות "בעזרת י"ק" ,כלומר שזה לא רק
ציווי 'לנפש לא יטמא בעמיו' אלא גם כן הבטחה מהקב"ה לכהנים על
שמירת המלאכים עליהם.

ברכת הכהנים שפע עליון

"אמר אל הכהנים בני אהרן" גימטריה "בך ונר עמך הברכה" ,מבאר
רבי יצחק הכהן הוברמן זצ"ל רומז לתורתינו הקדושה הנבטאת בכ"ב
אותיות ,וקיום המצות שנמשלו לנר ,שנאמר 'כי נר מצוה ותורה אור'
(משלי ו ,כג) ,שכאשר הכהנים בני אהרן עוסקים בתורה הקדושה
ומקיימים את מצוותיה ,הנה על ידי זה הם יזכו להיות כלי מחזיר
ברכה ,להמשיך מלמעלה שפע רב ועליון בברכת הכהנים של ברכה
וטובה לבני ישראל.

יצווה את בניו אחריו

"ויאמר ה' אל משה אמור" סופי תיבות "להר הר" ,מבאר ה'בן לאשרי'
בא לרמוז שאהרן הכהן ע"ה יסתלק ב"הר ההר"" ,אל הכוהנים בני
אהרן ואמרת אליהם" שעל כן היה צריך לומר ששמכין שאהרן עומד
להסתלק בהר ההר על כן צריך לזרזו שיצווה את בניו אחריו להזהירם
"לנפש לא יטמא בעמיו".

מעניקים לו מוחין חדשים מלמעלה

'בני אהרן' ,מבאר ה’ברכה משולשת’ על פי דברי המגיד הקדוש
מקוז’ניץ זיע”א איתא במסכת אבות (פ”ד מ”כ) “הלומד ילד” דומה
לכותב על ניר חדש .כלומר סגולה להצלחה בתורה לעשות עצמו כילד,
שיעשה תשובה קודם הלימוד והרי בעל תשובה כקטן שנולד דמי .ולפי
זה יתבאר הפסוק 'בני אהרן' "בני" מלשון עולם הבינה ,דהיינו שיקשרו
את עצמם קודם הלימוד בעולם הבינה כמו שכתב בזוהר שעולם הבינה
הוא עולם התשובה ,ועל ידי זה יזכו לעלות למדריגת תלמיד חכם ובן
להקב”ה ,כדאיתא במסכת ברכות (סד ,א) ,תלמידי חכמים מרבים
שלום בעולם שנאמר 'וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך' ,וממילא
יזכה להיות כמו הבן של “אהרן” כדאיתא במסכת אבות (פ”א מי”ב)
הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן ,אוהב שלום ורודף שלום אוהב את
הבריות ומקרבן לתורה.

מחילת עוונות בחג השבועות

'והקרבתם מנחה חדשה לה'' מבאר הצדיק מרעננה זיע”א “ו’הקרבתם
מ’נחה ח’דשה ל’ה’” ראשי תיבות “מוחל” ,שהקב”ה “מוחל וסולח”
בחג השבועות כשמקריבים את ה’מנחה חדשה’ .ועל כן “מנחה חדשה
לה’”“ ,להוי”ה” גימטריה “נ”ו” ,כתב בספר הק’ עבודת ישראל בסוד
“ה’ פעמים נ”ו” שבפסוק “ויהי נועם” ,למתק את הדינים מעל עם ישראל
לרחמים גמורים.

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.

אורות הכשרות
השי"ת אליו מחצית הדרך כמאמר רבותינו על הכתוב (שיר השירים ו ,ג)
'אני לדודי ודודי לי' וכן על הכתוב (מלאכי ג ,ז) 'שובו אלי ואשובה אליכם'.

והמשכה בעשי"ת ,אשר בהם הקב"ה ברחמיו הרבים המציא עצמו
והתקרב אלינו עד מאוד כדברי רבותינו על הכתוב (שיר השירים ב ,ח)
'קול דודי הנה זה בא' – זה ראש השנה שהקב"ה בא כביכול אל
האדם וכן הוא אומר (ישעיה נה ,ו) 'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו
קרוב' – אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ .ושיאה ביוה"כ ,אשר
בו הקב"ה הגיע אל שערי לבו של האדם כדברי רבותינו על הכתוב
(שיר השירים ה ,ב) 'קול דודי דופק פתחי לי' – זה יום הכפורים .ודע
שהתקרבות זו כלפי השי"ת לא תיתכן בלא הכנת ימי התשובה שקדמו
לחג הסוכות ,שכן היא אחת ממעלות התשובה כמבואר ברמב"ם
(הלכות תשובה פ"ז ה"ו) ,וזה לשונו' :גדולה תשובה שמקרבת את האדם
לשכינה שנא' (הושע יד ,ב) שובה ישראל עד ה' אלוהיך ,ונאמר (עמוס ד ,ו)
ולא שבתם עדי נאם ה' ,ונאמר (ירמיה ד ,א) אם תשוב ישראל נאם ה' אלי
תשוב ,כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק' .הנה כי כן על גודל התקרבות זו
כלפי השי"ת ,אנו מצווים להרבות בשמחה בחג הסוכות יותר משאר
מועדים ,וכדפי'.
ובזה יאירו דברי המדרש בשיר השירים (א ,לב) ,על הכתוב בתהלים (קיח,
כד) זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו' :אמר רבי אבין אין אנו יודעים
במה לשמוח ,אם בקב"ה אם ביום .בא שלמה ופירש ,נגילה ונשמחה
בך – בקב"ה ,בך – בתורתך ,בך – בישועתך וכו'' .והדברים מופלאים
מתחילתם ועד סופם ואומרים דרשני .ברם לפי דברינו אפשר שיש לנו
ביאור נכון בתעלומה זו ,וזה פירושו :אמר רבי אבין לא ידענא במה
לשמוח אם בקב"ה אם ביום ,רוצה לומר האם מצות ושמחת בחגך היא
בעצם ההתקרבות אל השי"ת והיינו 'שמחה בקב"ה' .או במצוות היום
שזכינו בהם בחג כגון סוכה וארבעת המינים וכו' ,והיינו 'שמחה ביום' .ועל
זה השיב ,שמדברי שלמה המלך למדנו שעיקר השמחה היא בהתקרבות
האדם אל השי"ת ,והיינו 'נגילה ונשמחה בך – בקב"ה' .אלא שלא יתכן
לקיים מצוה זו של שמחה בלא קיום מצוות התורה ,שהרי רק פקודי ה'
ישרים משמחי לב ,כמבואר לעיל .וזה שאמר 'נגילה ונשמחה בך – בתורתך'.
ואפשר שזה עומק כוונת הרמב"ם במ"ש ללמוד שמחה יתירה
זו מהכתוב (ויקרא כג ,מ) 'ושמחתם לפני ה' אלוהיכם' ,רוצה לומר
אע"פ שבכל המועדות יש מצוה לשמוח ולא עוד אלא שגם בהם כתוב
(דברים יב ,יח) 'ושמחת לפני ה' אלוהיך' ,מכל מקום רק בחג הסוכות
זוכה האדם בכלים להגיע למדרגה יתירה זו של שמחה ,וכדפי' .ובזה
יובן קצת מה שסיים הרמב"ם שם ,שמצוה יתירה זו היתה נחלתם של
גדולי חכמי ישראל והצדיקים וכו' אבל לא של פשוטי העם .שהרי כבר
הוכחנו שמעלה זו נשגבה היא עד מאוד ,ויסודה בהתקרבות האדם אל
בוראו ,וכנראה שאין בכוח פשוטי העם להשיג מדרגה זו .והאמת תורה
דרכה שכל זה מוכח ומבואר בדברי הרמב"ם עצמו ,וזה לשונו( :הלכות
לולב פ"ח הט"ו) על אודות שמחה יתירה זו' :השמחה שישמח האדם
בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן ,עבודה גדולה היא' .ובזה האיר
לנו רבינו את שלושת היסודות אשר עליהם בנינו מאמר זה :הראשון,
שלא תיתכן שמחה זו בלא קיום פקודי ה' המשמחים את הלב – 'שישמח
האדם בעשיית המצוה' .השני ,שיסוד שמחה זו הוא בהתקרבות האדם
כלפי בוראו – 'אהבת האל שציוה בהן' .השלישי ,שמדרגה זו נשגבה היא
מאוד עד שאינה מצויה כי אם אצל צדיקים ואנשי מעשה בבחינת אור
זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – 'עבודה גדולה היא' ,והבן.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הודעה חשובה

הרינו מודיעים לציבור תושבי באר שבע היקרים:
פג תוקפם של תעודות הכשרות ובימים אלו חודשו
תעודות הכשרות ולכן יש לדרוש תעודת כשרות
מקורית בתוקף עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה

כמו כן הרינו מזכירים
בכדי לא להיכשל חס ושלום בחמץ שעבר עליו הפסח

יש לדרוש אישור מכירת חמץ בצירוף הלוגרמה
לשנה זו שנעשתה ע"י הרבנות באר שבע

ואין אנו אחראים לאישורי מכירת חמץ שאין עליהם
לוגו וחותמת של הרבנות באר שבע בצירוף הלוגרמה.
בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

בס"ד

אורות ההלכה

הקהילות
רבניהשכונות
דבררבני

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

הרה"ג חנניה מלכה שליט"א

הלכות תלמוד תורה  -א'

רב ק"ק "אהבת ישראל" בשכ' ה' באר שבע

ימי העומר
ותיקון המידות
שאלה :בפרשת אמור מובאים הציוויים הקשורים לימי העומר
(מטז' בניסן עד ו' בסיון) .בגמרא מובא (יבמות סב) :כי עשרים וארבעה
אלף תלמידים היו לרבי עקיבא וכולם מתו בימי ספירת העומר מפני
שלא נהגו כבוד זה בזה .א .מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא דווקא
בימים אלו ולא בזמן אחר? ב .האם יש קשר בין מצוות התורה בימי
העומר למיתתם בזמן זה? תשובה :בפרשתנו מובאות שלוש מצוות
הקשורות לימי העומר :א .מצוות קצירת העומר .ב .מצוות הבאת
שתי הלחם .ג .מצוות ספירת העומר .המצווה הראשונה היא מצוות
קצירת העומר .בתורה נאמרּ" :דַ ּבֵ ר ֶאל ּבְ נֵי י ְִׂש ָר ֵאל וְ ָאמַ ְר ָּת אֲ לֵהֶ ם ּכִ י
אתם ֶאת
ירּה וַהֲ בֵ ֶ
ּוקצַ ְר ֶּתם ֶאת ְקצִ ָ
ָתבֹאּו ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר אֲ נִי נ ֵֹתן ָלכֶם ְ
אׁשית ְקצִ ְירכֶם ֶאל הַ ּכֹהֵ ן" (ויקרא כג ,י) .את העומר היו קוצרים
עֹמֶ ר ֵר ִ
בטז' בניסן (ממחרת הפסח) ומניפים אותו בבית המקדש .וכל עוד לא
הניפו עומר זה ,היה אסור לאכול לחם או תבואה כל שהיא מהתבואה
החדשה .המצווה השנייה היא הבאת שתי לחמים (העשויים מחיטה) בחג
השבועות לבית המקדש והנפתם שם .המצווה השלישית היא
לספור את הימים בין שתי המצוות אלו (דהיינו בין מצוות קצירת
העומר הנעשית בטז' בניסן ,למצוות הבאת שתי הלחם בשבועות).
ימי ספירת העומר לשיטת הזוהר  :הזוהר הקדוש (ח"ג צז).

העלון מוקדש לעילוי נשמת אימו

של כב' המרא דאתרא שליט"א
מרת אסתר בת מרים ז"ל
נלב"ע ט' אייר

יהי רצון שזכות לימוד התורה הקדושה
תהיה לעילוי נשמתה הזכה והטהורה

ת.נ.צ.ב.ה.

מבאר כי כאשר יצאו בני ישראל ממצרים הם היו משוקעים בטומאה
גדולה ,ובימי ספירת העומר הם העלו את עצמם בכל יום בדרגה אחת
עד שהם הגיעו לקדושה גדולה ,שבזכותה היו ראויים לקבל את התורה
בחג השבועות.
דרך ארץ קדמה לתורה נשאלת השאלה כיצד יכלו בני ישראל להעלות
את עצמם ממצב של טומאה למצב של קדושה ,הרי עדיין לא ניתנה
תורה ,והם עדיין לא צוו על קיום תרי"ג המצוות ,דרך מה העלו בני
ישראל את עצמם במדרגות הקדושה? חייבים אנו לומר ,כי בזמן
זה תיקנו ישראל את מידותיהם ,דהיינו את הדרך  -ארץ שלהם ,כך
שלמתן תורה הגיעו בני ישראל מתוקנים במידות .הדבר מבואר ברש"י
ִׂש ָר ֵאל ֶנגֶד הָ הָ ר" (שם),
(על שמות יט ,ב) ששואל על הפסוק " ַוּיִחַ ן ׁשָ ם י ְ
מדוע נאמר "ויחן" בלשון יחיד ולא בלשון רבים "ויחנו"? ומיישב בשם
המכילתא כי הפסוק בא ללמדנו ,שכולם היו כאיש אחד בלב אחד  -הם
היו מאוחדים .אחדות משיגים על ידי עבודת המידות .ולכן משמע כי בני
ישראל עבדו על המידות שלהם בזמן זה .ממאכל שעורים למאכל חיטים:
השפת אמת (על שבועות שנת תרל"ז) שואל מדוע במצווה הראשונה
שביארנו ,קצירת העומר והנפתו בבית המקדש ,היו קוצרים שעורים,
ובמצווה השלישית שהיא הבאת שתי הלחם ,הביאו מלחם חיטים? והוא
מבאר שדבר זה בא לרמוז על התהליך הרוחני שעברו בני ישראל .שעורים
הם מאכל בהמה וחיטים הם מאכל אדם .מיציאת מצרים עד מתן תורה
התעלו בני ישראל ממדרגת בהמה למדרגת אדם .ולכן במצוות קצירת
העומר (שהייתה בט"ז בניסן ,יום אחרי יציאת מצרים) קוצרים שעורים
שכן אז הם היו במדרגת בהמיות ,ואחרי חמישים יום של עבודה על
מידותיהם הם הגיעו למדרגת אדם והקריבו חיטים שהם מאכל אדם.
זמן לעבוד על המידות נמצינו למדים כי עיקר מטרת ימי ספירת העומר
אז והיום היא לעבוד על המידות .שכן כמו שאז תיקנו אבותינו את
מידותיהם ,כך אנו בכל שנה ושנה צריכים לעסוק בימים אלו בעלייה
ממדרגת הבהמיות למדרגת אדם ,וזה על ידי תיקון המידות .ולכן נהגו
כל ישראל ללמוד פרקי אבות בזמן זה על מנת להתרכז בעבודת תיקון
המידות הנ"ל .תלמידי רבי עקיבא על פי הקדמות אלו מובן מדוע מתו
תלמידי רבי עקיבא דווקא בזמן זה .מכיוון שימים אלו עיקר עניינם הוא
תיקון המידות ,ולפי חז"ל הם מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה ,שזהו
פגם במידות .לכן דווקא בימים אלה שעניינם תיקון המידות ,פגעה בהם
מידת הדין על שלא נהגו כבוד זה בזה.
לסיכום :בימי ספירת העומר התעלו בני ישראל ממדרגת בהמה למדרגת
אדם על ידי שעבדו על מידותיהם ,והגיעו למצב שחנו סביב הר סיני
כאיש אחד בלב אחד .ההתעלות במדרגתם רמוזה בקורבנות השונים
שצוותה התורה להקריב .קורבן שעורים שהם מאכל בהמה בטז' בניסן
וקורבן חיטים בשבועות שהם מאכל אדם .נראה שבגלל שימים אלו הם
ימים שעניינם הוא תיקון המידות ,לכן נענשו תלמידי רבי עקיבא שפגמו
במידותיהם ולא נהגו כבוד זה בזה דווקא בימים אלו.

בברכת שבת שלום ומבורך

להיאני
מיכאל
מלכה
הרבחנניה
הרב

בס"ד

נשמה נידחת
באלסקה

בס“ד

הוועדה להנצחת זכר
אבינו מורנו ורבנו
הרב יוסף סוסו הכהן זצוק“ל

בית הכנסת ”בית יוסף“
ע“ש מורנו הרב
שכונה ד‘ באר-שבע

של אבינו מורנו ורבנו
האדמו“ר הקדוש עט“ר מורנו הרב
זצוק“ל זיע“א

תתקיים אי“ה כבכל שנה אזכרה לזכרו
בבית הכנסת ”בית יוסף“ הנושא את שמו בשכונה ד‘

ביום רביעי ,י‘ באייר )(11.5.22
בשעה  17:30נעלה לציונו של מורנו הרב
תפילת ערבית בשעה  19:45ולאחר מכן דברי תורה והתעוררות
למנוחתו בבית הכנסת

בהשתתפות :רבנים ואישי ציבור
כיבוד יוגש למשתתפים

בשבת קודש פרשת ”אמור“ ו‘ באייר ) (7.5.22יתקיימו תפילות חגיגיות
זמני תפילות השבת:
תפילת שחרית )הודו( 7:45 :תהילים ודרשות 19:00 :
תפילת מנחה )ערב שבת(19:00 :

בס“ד

הוועדה להנצחת זכר
אבינו מורנו ורבנו
הרב יוסף סוסו הכהן זצוק“ל

בית הכנסת ”בית יוסף“
ע“ש מורנו הרב
שכונה ד‘ באר-שבע

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

”גדול פדיון נפש

המסוגל לפעול ישועות
מעל לדרך הטבע“

מוסדות ״אמרי יוסף״ יקיימו אי״ה סדר פדיון נפש ותיקון כללי
ביום הילולת הצדיק הקדוש המלוב״ן

ביום חמישי ,יא׳ באייר )(12/5/22
הלימוד יחל בשעה  9:30בבית הכנסת ”בית יוסף“
ברח‘ הרב יוסף סוסו הכהן בשכונה ד‘ בבאר שבע

בדבר פרטים והעברת שמות לתיקון ופדיון נפש
ניתן להעביר לטלפון054-7855944 :
או לשלוח הודעת  SMSאו ווצאפ למספר הנ״ל

והעברתזהשמות לתיקון ופדיון נפש
המשתתפיםפרטים
זכות מורנו ורבנו עט“ר תגן בעד בדבר
בלימוד ובתיקון
ניתן להעביר לטלפון054-8064490 :

שבת שלום!

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

