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פרשת השבוע :תצוה

עורך :הרב עוזיאל אדרי
סעודת פורים – עת רצון
כתב הגה"ק רבי צבי מזידיטשוב זיע"א" :בפורים כל
העולמות נמצאים בשמחה וברצון ו"כל הפושט יד"
בבקשה "נותנים לו" את כל משאלות ליבו בבני חיי
ומזוני רוויחי" .מסופר על האדמו"ר הרש"ב זיע"א:
שבסעודת פורים הזכירו לפניו חולה סופני שהיה
במצב קשה מאד והרופאים נואשו מחייו ,ולפלא תוך
זמן קצר קם האיש מחוליו והבריא לחלוטין .התבטא
הצדיק ואמר :אם הייתם באים ביום אחר לא הייתי
יכול לברכו מאחר שנגזירה הגזירה ,אך בסעודת
פורים יש עת רצון גדול ואפשר לפעול בשמים יותר
מכל השנה כולה.
מסופר על הרבי מליובאוויטש שבסעודת פורים
בשנת תשט"ו היה שרוי בשמחה עצומה ,לפתע פנה
לחסידיו ואמר" :רצוני שכל היהודים יהיו "גבירים",
מי שרוצה עשירות שיגביה את ידו הימנית" .אך רק
אחדים מהמסובים קלטו את גודל השעה ועת הרצון
הנדיר והרימו את ידיהם ,ונתברכו בעשירות מופלגת,
והם כיום מפורסמים מעשירי העולם .הבה ננצל יום
קדוש זה במשתה ושמחה אמיתית.
בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"
עלות השחר
זמן טלית ותפילין

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
חג פורים שושן פורים טז' אדר יז' אדר יח' אדר יט' אדר כ' אדר
18.3.17 17.3.17 16.3.17 15.3.17 14.3.17 13.3.17 12.3.17
4:31 4:32 4:34 4:35 4:37 4:38 4:40
4:47

4:45

4:44

4:42

4:41

4:39

4:38

זריחה  -הנץ החמה 5:58

5:56

5:55

5:54

5:53

5:52

5:51

שקיעה

17:53 17:53 17:52 17:51 17:51 17:50 17:49

צאת הכוכבים

18:08 18:07 18:07 18:06 18:05 18:04 18:04

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:15

8:14

8:13

8:12

8:12

8:11

8:10

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:51

8:50

8:49

8:49

8:48

8:47

8:46

פרשת השבוע  :תצוה
הפטרה :ויאמר שמואל

כניסת השבת17:21 :
יציאת השבת18:20 :
רבינו תם19:01 :

גליון מס' 703

היזהרו בדבריכם
שרָאֵל( ...שמות כז ,כ)
ת ַצוֶּה אֶת ּבְנ ֵי י ִ ְ
ו ְ ַא ּ ָתה ּ ְ

לא הוזכר משה בזה הסדר ,מה שאין כן בכל החומש שמשעה שנולד משה אין סדר שלא
הוזכר בה ,חוץ ממנה תורה .הטעם משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת,
וקללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה( .רש”י)

דברי בעל הטורים הללו ,חדים ונוקבים עד למאוד ,ומחייבים הם התבוננות יתירה ,שהרי
דברי משה נאמרו על רקע של מסירות נפש למען הצלת כלל ישראל מעוון חטא העגל .זאת
ועוד ,שנתן תנאי בדבריו – ‘ואם אין' ,ומאחר והקב״ה שמע תפילתו ומחל לישראל ,נמצא
שהתנאי בטל וממילה גם קללת עצמו מבוטלת .ואם כן ,היאך יש בכוח 'דיבור' כזה לגרום
למחיקת שמו של משה מפרשה שלימה בתורה ,אתמהה! ברם לכשנתבונן בתוספת דברי
בעל הטורים (שם) אשר כתב‘ :וקללת חכם אפילו על תנאי – מתקיימת' ,נראה שב'קללת
חכם' אין חלים כללי מערכת התנאים או שאר כוונות טובות וכיוצא בזה ,אלא זהו כוחו
של דיבור שהוא מתקיים בכל תנאי ובכל מצב .וזה שאמר 'וקללת חכם אפילו על תנאי
מתקיימת'.
וכמים צוננים על נפש עייפה הם בזה דברי הגמ' (מועד קטן יח ,א) ,וזה תוכן הדברים :פנחס
אחיו של שמואל ישב שבעה על בנו שנפטר .נכנס שמואל לנחמו .ראה שמואל את ציפורניו
של פנחס מגודלות ואמר לו ,מדוע אינך קוצץ את ציפורניך ,השיב לו פנחס אילו היית
אבֵל האם היית מזלזל באבילות כל כך והיית קוצץ את ציפורנך .וזה גרם שגם שמואל ישב
באבילות .נכנס אחיו פנחס לנחמו ,לקח שמואל את ציפורניו וזרקם בכעס ואמר לו ,האינך
יודע את הפסוק ‘ברית כרותה לשפתיים' ,מדוע לא השגחת בדיבורך! עכת״ד .הרי לפנינו
מפורש ,שאף על פי שבודאי לא נתכוון פנחס לקלל ח״ו את אחיו שמואל ,מכל מקום כיון
שיצא מפיו לשון של קללה – ‘אילו היית אבל' ,הרי שקללתו מתקיימת! והדברים נוראים
ומדברים בעד עצמם.
וגדולה מזו מצאתי בספר 'טובך יביעו' אשר הוכיח כן מדברי הגמ' (כתובות סב ,ב) ,וכה הם
תמצית דברי הגמ' שם :רבי ינאי קילל את חתנו בטעות ,כיון שסבר שעשה דבר שאינו
כהוגן .ומסיקה הגמ' ,שדברי רבי ינאי הם 'כשגגה שיצאה מלפני השליט ונח נפשיה' (נפטר
חתנו) .והיינו למרות שלא רצה לקללו ,חלה עליו הקללה ,עכת״ד .והקשה שם בשם הגאון
רבי אלחנן בספרו ‘קובץ שיעורים' ,הרי בכל מקום שמצינו כי ברכותיהם וקללותיהם של
צדיקים מתקיימות ,הוא משום שרצון יראיו יעשה .אבל כאן אי אפשר לומר כן ,שהרי לא
היה רצונו כלל שימות! ומכאן הוכיח הרב קביעה חדה ,שהדיבור של פה קדוש פועל בטבע
אפילו בלי שום כוונה ,עיין שם בדבריו המבהילים.
ושוב מצאנו כעין זה ממש בתלמוד ירושלמי (שבת יד ,ד) :נכדו של רבי יהושע בן לוי חלה
ונטה למות והביאו בפניו אדם אחד אשר לחש לו לחש של אפיקורס ,ונתרפא .שאלו רבי
יהושע בן לוי מה לחשת לו ,השיבו מהו תוכן הלחש שלחש לו ,אמר לו רבי יהושע מוטב
היה שימות מאשר שיתרפא בלחש כזה של אפיקורס .התקיים בו הפסוק ‘כשגגה היוצאת
מפי השליט' ומת הנכד ,עכת״ד .וגם בזאת יאמר ,וכי זה היה רצונו של רבי יהושע שנכדו
האהוב ימות ח״ו ,והלא כוונתו בזה היתה רק להוכיח את אותו רשע שהשתמש בלחש של
אפיקורס .ברם הוא אשר אמרנו והוכחנו ,שדיבור של פה קדוש פועל בטבע אפילו בלי
שום כוונה.
ועתה צא ולמד עד כמה הזהירו רבותינו שלא יפתח אדם פיו לרעה ,וכה הם דברי התלמוד
(נגעים יב ,ה) :אדם הרואה נגע בביתו ובא לכהן כדי להודיעו שמצא נגע בביתו ,אפילו אם
היה תלמיד חכם מובהק היודע בטיב נגעים וברור לו שהוא נגע האמור בתורה ,אל יאמר

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

לחבר את שני החצאים

נתינה זו של מחצית השקל מחדירה ביהודי הנותן את התחושה שאינו
אלא "מחצית" ואין לו שלימות בלי המחצית השניה שלו שזה הקב"ה.
וכמו שכתב הגה"ק המגיד ממעזריטש זיע"א :על הפסוק "עשה לך שתי
חצוצרות" ,המילה " -חצוצרות" נחלקת שני מילים מלשון " -שתי
חצאי צורות" .כלומר שה"שתי חצוצרות" הם "הקב"ה ועם ישראל"
שהם שני "חצאים" ,שכל אחד מהם הוא כביכול "פלג גופא" ,כי הנשמה
היא "חלק אלוקה ממעל" ,ורק שניהם יחד הם צורה שלימה.

בגתן ותרש

פעם נכנס לרב אחד אדם שהיה מטיף שילדים יהודים צריכים להשקיע
את כל זמנם ,כוחם ומרצם בימי הנעורים בלימוד שפות זרות וחכמת
הגויים ,כדי שיוכלו להתערות בצורה טובה יותר בין העמים .וניסה
להביא ראיה ממגילת אסתר ,שיש תועלת בידיעת שפות רבות ,שכן
דווקא בזכות שמרדכי היהודי ידע את הלשון שבה דיברו בגתן ותרש,
הצליח לגלות את המזימה ולהודיע על כך למלך אחשוורוש .השיב לו
הרב מינה-וביה" :ההוכחה שלך עומדת נגדך .מזה עצמו ברור שיהודים
לא ידעו את לשונותיהם של הגויים ,שלכן הרשו לעצמם בגתן ותרש
לדבר על מזימתם בנוכחות מרדכי ,בהנחה שהוא אינו מבין את שפתם.
אם היו היהודים דוברים שפות רבות ,היו השניים נזהרים יותר ,ולא היו
מדברים על סודם ליד מרדכי"...

רב פורים

כטוב ליבו של "רב פורים" ביין ,קם ואמר :עלינו להודות להמן
הרשע .ראה המן האגגי ההוא שאין לעם ישראל חג עליז כפורים,
בא לאחשוורוש ואמר לו – "ישנו עם אחד ...ודתיהם שונות מכל
עם" – כלומר ,העם היהודי ,חגיו באים לו "מכל עם" ,מן העמים
שבתוכם הוא חי :פסח בא לו מפרעה ,וכדומה .ואילו "את דתי המלך
אינם עושים" – רק אתה המלך אחשוורוש טרם נתת להם סיבה
לחג שהוא .לכן" ,אם על המלך טוב ייכתב לאבדם" ,וחזקה עליהם
שיינצלו מן הגזירה ,וכך יהיה להם עוד חג והפעם ממך אחשוורוש.

אם החרש תחרישי

פעם אחת שלח האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש זיע"א את בנו ,הרבי
הריי"צ בהיותו צעיר ,לשליחות חשובה של שתדלנות ציבורית בעיר
הבירה ,פטרבורג ,והורה לו בין השאר לנצל את הזדמנות שהוא נמצא
שם כדי לפעול גם כן לטובתו של איזה יהודי בעניין מסויים .כששב
הריי"צ משליחותו סיפר לאביו על כל מה שעשה והשיג ,והתבטא" :את
הטובה לפלוני עשיתי בהידור" .אמר לו אביו" :טעות בידך .את הטובה
עשית לעצמך ולא לפלוני .את הטובה לפלוני עשה הקב"ה ,ואתה עשית
טובה לעצמך שבחרת להיות שליח של ההשגחה העליונה" .והוסיף
הרבי הרש"ב" :כך נאמר במגילת אסתר – "אם החרש תחרישי בעת
הזאת ,רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר" ,אלא שמי שהיה יכול
לזכות בשליחות זו ,והיה בכוחו לפעול ולהציל יאבד את הזכות הגדולה
שנפלה בחלקו".
הרבנות הראשית באר שבע
לשכת רב העיר

הננו להודיע כי על פי פסיקת כב' המרא דאתרא
שליט"א סכום "זכר למחצית השקל" עומד
השנה על כ ₪ 25 -לכל נפש וכל המוסיף
יוסיפו לו מן השמים לצאת ידי חובת כל הדעות .

לכהן ‘ראיתי נגע' אלא יאמר ‘כנגע נראה לי בבית' ,כדי שלא
לפתוח פיו לרעה .ומעשה היה בשני תלמידים אשר ישבו לפני הלל,
אחד אמר מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה .ואחד אמר,
מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין שלא בטהרה .אמר הלל ,מובטחני
שיהא זה מורה הוראה בישראל .אמרו ,לא היו ימים מועטים והורה
הוראות בישראל (פסחים ג ,ב) .הנה כי כן שני התלמידים שנו פרקם
באותו תוכן ממש ,אלא שזה שינה ‘מילה' אחת כדי שלא יצא מפיו
דיבור של ‘טומאה' ,וזה גרם לו להיות מורה הוראות בישראל!
ללמדך ששמירת הפה אינו רק תריס בפני הפורענות ,אלא שהוא
המפתח לגדלות האדם.
ומה נעמו בזה דברי החיד״א (מפי השמועה) ,על הפסוק ‘לא יחל דברו
ככל היוצא מפיו יעשה' (במדבר ל ,ג) ,ופירש הרב :אדם אשר חלילה
מחלל את דיבורו הן בניבול פה והן בדיבורים אסורים והן בהפרת
נדריו וכו' ,אזי גם תפילתו אינה נשמעת ,יען כי הקב״ה אומר מדוע
שאשמע לתפילתו ולהבטחותיו הרי הוא עצמו מזלזל בדיבורו
ואינו מייחס שום חשיבות לדיבורו .ברם השומר פיו ולשונו ומוקיר
את דיבורו ,אזי גם הקב״ה מתייחס בהתאם לתפילתו .וזה שאמר
הכתוב 'לא יחל דברו' ,והיינו שאינו מחלל את דיבורו ,אזי 'ככל
היוצא מפיו יעשה' – כל אשר יבקש בתפילתו הקב״ה יעשה.
ומכאן מודעה רבה לאורייתא ,לכל אותם אנשים פוחזים אשר
אינם נותנים דרור ללשונם ,ופעמים שאף מקללים עצמם או את
קרוביהם מבלי משים ובודאי מבלי כוונה להזיק ,שידעו שדבריהם
עלולים להמיט עליהם אסון אשר אחריתו מי ישורנו .והוא שאמרו
רבותינו' ,חכמים היזהרו בדבריכם' (אבות א ,יא) .והן הם דברי החכם
מכל אדם (משלי כא ,כג) ‘שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו'!

בברכת שבת שלום ומבורך

רבים
לשאלת
בדבר פורים דמוקפין

קריאת המגילה ושאר מצוות הפורים בעיר באר שבע
הוא ב-י"ד אדר והמחמיר לקרוא המגילה ושאר
מצוות הפורים גם ב-ט"ו באדר כדי לצאת ידי חובת
כל הדעות תבוא עליו ברכה!
להלן ציטוט מדברי כב' המרא דאתרא שליט"א כפי
שפורסם בעבר .כאן המקום איתי לפרסם את מה
שפסקתי (בסיפרי חגים וזמנים) ופרסמתי זה מכבר
בשנים לכלל תושבי העיר בביטאון הרבנות "אורות
השבת"" :יש אומרים שבאר שבע היא בכלל הערים
המסופקות ,כלומר שיש ספק אם היתה מוקפת חומה
מימות יהושע בן נון .ועל כן ,כדי לצאת ידי חובת כל
הדעות בלי פקפוק ,ראוי ונכון לקיים את כל מצוות
הפורים ,בשני הימים  -י"ד וט"ו באדר .אלא
שבארבעה עשר באדר (לילה ויום) יקראו את המגילה
בברכות ,אך בחמישה עשר (לילה ויום) יקראו את
המגילה בלא ברכות .וכן אין להוציא ספר תורה
לקרוא פרשת "ויבא עמלק" ,אלא ביום י"ד באדר
בלבד .וכמו כן אין לומר "על הניסים" בתפילה ובברכת
המזון ,אלא בארבעה עשר בלבד (לילה ויום).
ועל כל פנים ,כל הקהילות בעיה"ק באר שבע שנהגו
לקרוא רק בי"ד באדר ,רשאים להמשיך במנהגם כי יש
להם על מי לסמוך.
והאמת והשלום אהבו.

אורותההלכה
ÌÈ¯ÂÙÂ†¯„‡†˙ÂÎÏ‰
ÌÈ¯ÂÙ†˙ÁÓ˘Â†˙„ÂÚÒ†¨ÌÈÂÈ·‡Ï†˙Â˙Ó†¨˙ÂÓ†ÁÂÏ˘Ó

אורותההלכה

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הרבנות
והמועצה הדתית
באר שבע

עיריית באר שבע ,הרבנות והמועצה הדתית וחברת כיוונים  -המחלקה לתרבות תורנית מודיעות

מסיבת פורים וקריאת המגילה
לתושבי העיר
הננו שמחים לבשר לציבור היקר
אי"ה בליל פורים מוצ"ש ,י"ג אדר תשע"ז )(11.3.17
בשעה 21:30
בבית מדרשנו "קול יהודה"
רחוב מנחם גבאי  ,33שכונה ד' באר שבע

רים

תתקיים מסיבת פורים
מול שולחנות ערוכים
יחד עם אברכי בית מדרשנו

הרינו מודיעים לציבור
שמשרדי הרבנות והמועצה הדתית
ברח' התלמוד 8

יהיו סגורים לקהל
עקב חג הפורים

ביום ראשון יד' אדר תשע"ז 12.3.17
וביום שני טו' אדר תשע"ז 13.3.17
ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב
ביום שלישי טז' אדר תשע"ז 14.3.17
למעט קבלת לויות בין השעות  8-10בבקר
לאחר מכן יש לפנות:
לרב אברהם לורבר במס' 054-4348735
בברכת פורים שמח!
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

במעמד מו"ר הגאון

יהודה דרעי

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

ובהשתתפות:

מר יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

מר עופר כרדי

יקבל קהל בביתו ביום הפורים ,יום ראשון יד’ אדר תשע”ז

סגן ראש העיר

בליווי תקליטן אשר ינעים את הערב

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה
בברכת
ברוכים הבאים ופורים שמח
הנהלת בית המדרש

בית דין צדק לענייני ממונות

שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע נייד052-7670510 :

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

המודעות על אחריות המפרסמים בלבד

שליט"א
רבי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

