בס"ד

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

פרשת השבוע

שלח לך

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
המרגלים ,י"ב נשמות השבטים

כתב ה'בן לאשרי' בשם האריז"ל בי"ב
המרגלים נתעברו י"ב נשמות השבטים
לסייעם בשליחות ,ונרמז 'עלו זה בנגב' תיבת
"זה" בגימטריה "י"ב" ,ונשמתו של יוסף הצדיק
נתעברה בנשיא שבט מנשה שנאמר 'למטה
יוסף למטה מנשה' ,ונשאר יהושע בן נון נשיא
שבט אפרים בלי סיוע ועל כן התפלל משה
שהיה משבט לוי ונתעברה ביהושע נשמת לוי,
שהרי משבט לוי לא נשלח מרגל להיות שאין
להם נחלה בארץ ,וקיבל יהושע סיוע נוסף
בעיבור נשמתו גם של אפרים .ובכלב בן יפונה
התעברה נשמת יהודה ,וע"י שהתפלל בקברי
האבות קיבל ג"כ סיוע נוסף בעיבור נשמתו גם
של אליעזר עבד אברהם שהיה מזרע "ארור
כנען" ויצא לכלל ברוך ,להתגבר ולהכניע את
קליפת ארץ כנען.

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום א'

מדויק לבאר-שבע

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

כ"ז סיון כ"ח סיון ער"ח תמוז א' דר"ח תמוז ב' דר"ח תמוז ב' תמוז ג' תמוז
16.06.18 15.06.18 14.06.18 13.06.18 12.06.18 11.06.18 10.06.18

עלות השחר
4:07
זמן טלית ותפילין
4:16
זריחה  -הנץ החמה 5:41
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:24
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:06
חצות יום ולילה
12:40
מנחה גדולה
13:16
פלג המנחה
18:35
שקיעה
19:47
צאת הכוכבים
20:04

4:07
4:16
5:41
8:24
9:06
12:40
13:16
18:35
19:47
20:04

4:07
4:16
5:41
8:24
9:07
12:40
13:16
18:35
19:48
20:05

4:07
4:16
5:41
8:24
9:07
12:41
13:17
18:36
19:48
20:05

4:07
4:16
5:41
8:24
9:07
12:41
13:17
18:36
19:48
20:05

4:07
4:16
5:41
8:24
9:07
12:41
13:17
18:36
19:49
20:06

"שבת מברכין"

4:07
4:16
5:42
8:24
9:07
12:42
13:18
18:37
19:49
20:06

המולד בליל חמישי ,שעה  19:05ו 7-חלקים
ראש חודש תמוז בימים רביעי וחמישי הבעל"ט.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
שלח לך
פרשת השבוע:
וישלח יהושע
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

19:26
20:17
21:13

גליון מס'

767

אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
קרוב ה' לנשברי לב

וְ אּולָ ם ַחי ָאנִי וְ ָיִמלֵ א כְ בֹוד יְהוָ ה ֶאת כָ ל ָה ָא ֶרץ...
נַאצַ י ל ֹא ְיִרא ָּוה (במדבר יד ,כא-כג)
נִשבַ עְ ִתי לַ ֲאב ָֹתם וְ כָ ל ְמ ֲ
ִאם ְיִראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר ְ
חי אני :לשון שבועה ...וכבודי ימלא את כל הארץ ,שלא יתחלל שמי במגפה הזאת לאמר
מבלתי יכולת ה' להביאם ,שלא אמיתם פתאום כאיש אחד ,אלא באיחור ארבעים שנה מעט מעט( .רש"י)

המתבונן בדברי הכתובים הללו ,ימצא עד היכן מגיע כוחו של 'שברון לב' ,ולא עוד אלא שיש בכוחו לקרוע
גזר דין שיצא מפי מלכו של עולם אף בשבועה .דהנה תנינן בשלהי תענית (ל ,ב) וב"ב (קכא ,א)' :אמר רשב"ג
לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים .ופרכינן – בשלמא יוה"כ יום סליחה ומחילה
הוא ויום שנתנו בו לוחות אחרונות ,אלא חמישה עשר באב מאי היא .ופרקינן – א"ר יוחנן יום שכלו בו מתי
מדבר' וכו' .ועי"ש ברשב"ם ובתוס' שכתבו לבאר האי מילתא ,עפ"י האמור במדרש איכה :שכל ט' באב היו
עושין קבריהן ושוכבין בתוכן ,ולמחר הכרוז יוצא הבדלו החיים .ואותה השנה שכלתה הגזירה קמו כולם והיו
סבורים שמא טעו בחודש ,עד שראו שהלבנה במילואה ואז ידעו שכלתה הגזירה ועשו יו"ט ,עכת"ד .ובביאור
משמעותה של חגיגה זו ,יש לנו להתבונן תחילה בגוף הגזירה .הנה כידוע אחר חטא המרגלים עמד משה רבינו
ע"ה בתפילה לביטול הגזירה ,וכה הם דברי הכתובים (במדבר יד ,יט-כג) אודות גזירה זו' :סלח נא לעון העם
הזה וגו' ,ויאמר ה' סלחתי כדבריך ואולם חי אני ...אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם' וגו' ,ופי' רש"י
(שם)' :שלא אמיתם פתאום כאיש אחד אלא באיחור ארבעים שנה מעט מעט' .וכעין זה פי' הרשב"ם (ב"ב
שם) ,וזת"ד :כל שנה בט' באב היו מתים חמישה עשר אלף ,שכן זה העולה ממנין שש מאות אלף יוצאי מצרים
המתחלקים על פני ארבעים שנה ,עי"ש (ואפשר שזה גם כוונת רש"י במ"ש 'מעט מעט') .כלל העולה מתוך
דברי המדרש עפ"י ביאור הרשב"ם ,הוא :שבכל שנה בט' באב היו מתים ט"ו אלף ,אולם ט"ו אלף האחרונים
שהיו אמורים למות בשנת הארבעים – לא מתו .ועל כן כשראו את הלבנה במילואה בחמישה עשר באב והבינו
שלא טעו בחודש אלא זכו בחנינה מאתו יתברך ,קמו ועשאוהו ליו"ט – אשר העד העיד בנו הש"ס שלא היו
ימים טובים לישראל כהיום הזה.
והדברים מופלאים עד מאוד ,ואומרים דרשני .שהרי בשבועה שיצאה מפי מלכו של עולם עסקינן וכמאמר
הכתוב 'ואולם חי אני' ,ופי' רש"י והרמב"ן (שם) 'לשון שבועה' .וכן מפורש במשנה תורה (דברים א ,לד) אודות
גזירה זו 'וישמע ה' את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר' .וא"כ צע"ג היאך לא נתקיימה שבועה זו במלואה ,הלא
מפורש בגמ' דר"ה (יח ,א)' :אמר רב יונתן מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע ,שנא' (שמואל א – ג,
יד) ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם' .וביותר יפלא שמקרא מלא הוא
(במדבר כו ,סה) 'ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון' – ללמדך שאכן נתקיימה שבועה זו
במלואה .וזה סתירה גמורה לדברי המדרש והרשב"ם .ובאמת הרואה יראה בתוס' (ב"ב שם ד"ה יום שכלו)
שהוכרחו לחלוק ע"ד המדרש והרשב"ם הללו מכוח סתירה זו ,ופי' את מהות החגיגה האמורה בכאן בענין
אחר ,וזת"ד :לעולם בשנה האחרונה נמי מתו ,ואחר שמתו כל שש מאות אלף יוצאי מצרים וגם תמו שבעת ימי
האבל של הט"ו האחרונים – בחמישה עשר באב ,עשאוהו ליו"ט גדול מאין כמוהו מפני שעתה חזרה השכינה
לשרות בישראל ,עכת"ד עי"ש.
ונראה בס"ד ליישב על נכון דברי המדרש והרשב"ם הנז' .שכן הבה ונתבונן מעט כיצד מרגיש אדם החופר
את קברו במו ידיו כאשר מרחפת על ראשו גזירה כה איומה ,ובודאי שהתכנסו כל בני העם בכל שנה לפני ט'
באב בבתי כנסיות לעמוד על נפשם בתשובה ותפילה וצדקה כדי להעביר מעליהם את רוע הגזירה .אלא
שגם בעת הזאת צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו – הלא הוא היצה"ר הנוטע בקרבו את תקוות החיים
באומרו על מה ולמה אתה זועק כל כך וכי בטוח שהשנה אתה מת ,והלא השי"ת חילק את גזירתו על פני
ארבעים שנה וא"כ אפשר ונכונו לך עוד שנים רבות של חיים .וכך היה בכל שנה ושנה ,עד שאפי' בשנת
הל"ט כאשר נותרו רק שלושים אלף ומחציתם היו צריכים למות ,עדיין יצרו אומר לו מנין לך שהשנה
אתה מת הלא אפשר ויש לך עוד שנה אחת של חיים .ונמצא שאמנם היתה כאן תשובה ותפילה ,מכל
מקום לא היתה זו תשובה גמורה ותפילה שלימה השוברת את לבו של האדם בבחינת 'לב נשבר
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
שנה ושנה ,עד שאפי' בשנת הל"ט כאשר נותרו רק שלושים אלף ומחציתם היו
צריכים למות ,עדיין יצרו אומר לו מנין לך שהשנה אתה מת הלא אפשר ויש לך
עוד שנה אחת של חיים .ונמצא שאמנם היתה כאן תשובה ותפילה ,מכל מקום לא
היתה זו תשובה גמורה ותפילה שלימה השוברת את לבו של האדם בבחינת 'לב
נשבר ונדכא' .ברם בשנה האחרונה כאשר נותרו רק ט"ו אלף האחרונים היודעים
שאין שבועת ה' חוזרת ריקם ,והשנה הם בודאי עתידים למות ,עלתה זעקתם לשמי
מרומים מתוך הכרה ברורה שאין להם על מי להישען אלא על אביהם שבשמים
אשר לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו הרעה וכו' .וגדולה היתה צעקה
זו עד שהיה בכוחה לקרוע את גזר דינם ,ועל כן רק כשראו את הלבנה במילואה
והבינו שנתקבלה תפילתם וזכו לחנינת חיים ,קבעו את היום הזה ליו"ט – שלא היה
כמוהו בכל מועדי ישראל .ואין לתמוה ,הא אכתי יש כאן 'שבועה' שאינה חוזרת
ריקם וא"כ היאך נתקבלה תפילתם .שכן כבר אמרו רבותינו שתשובה ותפילה
הופכים את האדם ל'בריה חדשה' ,וכעין מ"ש רבינו יונה בשע"ת (שער שני אות
י) 'ונהפך לאיש אחר'.
ומעתה שפיר י"ל דאמנם נתקיימה שבועתו של השי"ת במלואה ,אלא שעל
האנשים הללו לא היתה הגזרה כלל שהרי הם 'בריה חדשה' .וכמו כן עדות הכתוב
'ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון' ,אינו סותר כלל לדברי
המדרש והרשב"ם ,שכן האנשים הללו אינם בכלל האנשים 'ההם' אלא אנשים
אחרים הם .ובזה יובן היטב הקשר שבין 'חמישה עשר באב – ליום הכיפורים' ,שכן
כשם ותפילת יום הכיפורים הופכת את האדם לבריה חדשה משום שברון הלב
שיש עמה ,כך היה ממש בחמישה עשר באב אצל דור המדבר ,והבן.
ובזה יאירו גם דברי הש"ס (ראש השנה יח ,א)' :תניא היה רבי מאיר אומר ,שניים
שעלו למטה וחוליים שוה ,וכן שניים שעלו לגרדום לידון ודינם שוה (שניהם נתפשו
על דבר אחד – רש"י) .זה ירד וזה לא ירד ,זה ניצל וזה לא ניצל .מפני מה זה ירד
וזה לא ירד ,זה ניצל וזה לא ניצל ,זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה .ומפני
מה זה נענה וזה לא נענה ,זה התפלל תפילה שלימה (נתכווין – רש"י) – נענה,
וזה לא התפלל תפילה שלימה – לא נענה' ,עכ"ד .והלב משתומם ,הרי לפנינו שני
חולים השוכבים על ערש דווי באותו חולי וכן שני אנשים הנדונים למיתה באותה
אשמה ,וכי יעלה על הדעת במי שאימת מוות חופפת אותו שלא יתפלל בכל כוחו!
וא"כ במה כיוון זה בתפילתו יותר מחבירו ...אתמהה! ברם לפי המבואר יובן ,שכן
'הכוונה' האמורה כאן ,איננה בהשתפכות הנפש גרידא ,אלא 'בהשלך על ה' יהבך'
תליא מילתא .והיינו ,שהאחד השליך את כל יהבו על רחמי השי"ת – ונענה ,והשני
אמנם התפלל בכל כוחו אך עדיין לא נמוגה תקוה מלבו שמא רופא פלוני ימצא
מזור ותרופה לחוליו או שמא שופט פלוני יזכהו בדינו (וזה מדוקדק במ"ש 'שעלו
לגרדום לידון' ומשמע שעדיין לא נדונו ,וכן מתבאר מדברי רש"י שם) .וזהו עומק
כוונת הש"ס במ"ש 'תפילה שלימה' ,והבן.

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה ההשגחה
"ציפי ספינג'"
אהרונסון 102

"ז'וזפה מטבח איטלקי"
ישפרו פלאנט

"מסעדת המנגל"
עמק שרה

"בנדורה"

ישפרו פלאנט

"בודה הפקות"
יד ושם 5

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון כ"ז סיון תשע"ח ( )10.06.18בשעה 20:30

"מסעדת גיליס"
בניין רסקו

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני הקהילות

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

הרה"ג מרדכי אלבז שליט"א
רב ק"ק "רינת מרים" שכונת רמות

הלכות דברים האסורים משום סכנה  -המשך

הנחלת הארץ

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב מרדכי אלבז

בס"ד

האורח
והסעודה

פניני הפרשה
השטן נלחם במרגלים

איך יתכן שהמרגלים ששלח יהושע (בהפטרה) היו רק שנים
ובאו בלילה ואעפי"כ נודע הדבר למלך ירחו ,ולעומת זה
בפרשתנו י"ב מרגלים סובבים ארבעים יום בארץ ולא הרגיש
בהם אפילו מלך אחד ,מתרץ ה'בן לאשרי' שאצל יהושע
שני המרגלים היו פינחס וכלב שנלחמו ביצר הרע וניצחוהו,
ולכן השטן הודיע למלאך למעלה בשמים השר הממונה של
מלך ירחו ,והוא גילה לו להישמר מפניהם ,משא"כ במרגלים
כתב במדרש רבה (במדבר ט"ז ה) שהם עשו עצמן כסילים
ונשתתפו עם היצר הרע שנקרא 'מלך זקן וכסיל' ,ועל כן
השטן שמר על המרגלים ולא הודיע למלאכים שרי מלכי ארץ
כנען הממונים עליהם בשמים.
הניצחון מובטח בכוח התורה

כתב ה'בן לאשרי' המרגלים לא שמעו להזהרת משה רבינו
ע"ה 'ויאמר אליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר' (יג ,יז),
כלומר ,תקפידו כל הזמן לעסוק בתורה וכך בדרך ממילא
תכניעו את היצה"ר הנקרא הר ,ואת עמלק היושב בנגב,
שנאמר 'עמלק יושב בארץ הנגב' ,וכשיכנע ראש הטומאה
"עמלק" שנאמר 'ראשית גויים עמלק' ממילא יפלו כל השבע
האומות האחרות .ולעומת זה המרגלים עלו מכיוון אחר
שנאמר 'ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא
חמת' ועל כן הם נכשלו בשליחותם.
כח האמונה הפשוטה והתמימה

כתב ה'בן לאשרי' בזמן שילוח המרגלים ,עוד לא הגיעה
השעה להיכנס לארץ ,שנאמר 'ודור רביעי ישובו הנה כי לא
שלם עוון האמורי עד הנה' ,שרק דור רביעי לאחר ארבעים
שנה במדבר הם אלו שיכנסו לארץ ,היות ועדיין לא התמלאה
סאת עוונותיהם של יושבי הארץ ,ועם ישראל נכשלו בשילוח
המרגלים שבמקום לסמוך באמונה שלימה על הקב"ה שהוא
יכניע את יושבי הארץ ,הם פנו למשה רבינו ע"ה שישלח
מרגלים ,וא"כ נכנסו עתה המרגלים לסכנה גדולה שיכשלו
ויפלו ,שהרי עצם המעבר בתוך הארץ המלאה עתה בטומאת
מעשיהם המתועבים של האומות ,משפיע לרעה על העובר
בה ,והקב"ה רצה לחסוך מהם את כל זה ,שרצונו יתברך היה
לקרב את הקץ של הכניסה לארץ ,וכמו שביציאת מצרים
דילג הקב"ה על חשבון גזירת ארבע מאות שנה ,כך כאן ע"י
האמונה הפשוטה והתמימה בה' יתברך ,יתבטל חשבון "דור
רביעי" כנ"ל ,ויעביר הקב"ה רוח טהרה על הארץ ויתבטלו
ממנה הקליפות והטומאה ,וכך יוכלו להיכנס מיד ללא חשש,
ותהפוך "ארץ כנען" לארץ הקודש "ארץ ישראל".
הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בית הכנסת רינת ירושליים
היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א

הודעה משמחת

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה בעירנו הק',
חודש בשבת מברכין ,גם בשבת זו
הננו לבשר לציבור שוחרי כמידי
התורה
פרשת "שלח לך" ישא מדברותיו בהלכה ובאגדה

מברכין,
המרא דאתרא הגאון הגדול
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבתכבוד

יהודה דרעי

ישא
שליט"א
גם בשבת זו פרשת "ראה" רבי
מדברותיו בהלכה ובאגדה הרב הראשי וראב"ד באר שבע
בהיכל בית הכנסת
"רינת ירושלים – היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א"
רח' הגלבוע  1שכונה ה' בליל שבת בתפילת ערבית
(תפילת מנחה בשעה .)19:05

הציבור מוזמן
בברכת ברוכים הבאים ושבת שלום ומבורך
לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

