
בס"ד

עורך
הרב עוזיאל אדרי

אחראי מערכת
הרב אברהם טריקי

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי

4:24
4:32
5:57
8:35
9:17

12:47
13:23
18:35
19:45
20:02

4:25
4:33
5:57
8:36
9:18

12:47
13:23
18:34
19:45
20:02

4:26
4:34
5:58
8:36
9:18

12:47
13:23
18:34
19:44
20:01

4:26
4:34
5:59
8:37
9:18

12:47
13:23
18:33
19:44
20:00

4:27
4:35
5:59
8:37
9:19

12:47
13:23
18:33
19:43
20:00

4:28
4:36
6:00
8:37
9:19

12:47
13:23
18:32
19:42
19:59

4:29
4:37
6:01
8:38
9:19

12:47
13:22
18:32
19:42
19:58

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
י"ג מנחם אב
25.07.18

יום ו'
ט"ו מנחם אב
27.07.18

יום ה'
י"ד מנחם אב
26.07.18

יום ג'
י"ב מנחם אב
24.07.18

שבת קודש
ט"ז מנחם אב
28.07.18

יום א'
י' מנחם אב
22.07.18

יום ב'
י"א מנחם אב
23.07.18

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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

773
פרשת השבוע

דברים - שבת חזון )ט' באב(

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
מתנת חינם

הדברים נוראים עד למאוד וזועקים דרשני, הא כיצד הגיעו ישראל לשפל נורא כל כך עד כדי הפיכת אהבה 
לשנאה, וחירות עולם מבית עבדים – להשמדה ביד האמורי... אתמהה! והדברים תמוהים שבעתיים לנוכח 
דברי הש"ס )שבת פח, א( עה"פ ויתייצבו בתחתית ההר )שמות יט, יז(: 'מלמד שכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית 
ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם... אמר רבה אעפ"כ הדור קבלוה בימי 
אחשורוש, דכתיב )אסתר ט, כז( קיימו וקיבלו היהודים – קיימו מה שקיבלו כבר'. הנה כי כן מפורש לפנינו, 
שהמפתח לקבלת התורה בשמחה – הוא אהבת ה' והכרה בחסדיו המרובים עמנו. ולהכרה זו הגיעו ישראל 

בימי אחשוורוש, מפני 'אהבת הנס' שהיתה להם, כמבואר ברש"י שם )ד"ה בימי(.
ויש להשתומם, וכי דור דעה אשר הוציאם הקב"ה ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ומופתים עד אין 
חקר, וקרע להם את הים, נתן להם את התורה, והוליכם במדבר ארבעים שנה בניסים גלויים ומופלאים אשר 
לא נודע כמותם בכל הדורות, לא ראו ניסים. וכי נס קריעת ים סוף ואכילת המן ומים שיצאו מהסלע וענני כבוד 

ששמרו עליהם במדבר, אינם ניסים מופלאים! ובמה נשתבח 'נס אחשורוש' – מכל הניסים הללו.
ברם לכשנתבונן במקראות מפורשים בתורה, נמצא מסכת ארוכה של טענות שונות ומשונות שהיו לאבותינו 
נאכל  'זכרנו את הדגה אשר  יא(,  יד,  למות במדבר' )שמות  אין קברים במצרים לקחתנו  'המבלי  במדבר: 
במצרים' )במדבר יא, ה( ועוד כהנה תלונות קשות שהגיעו לשיאם בדברים הנוראים 'ותאמרו בשנאת ה' אותנו 
הוציאנו מארץ מצרים' )דברים א, כז(. וברור שלא היו מגיעים לטרוניות כאלו, אילולי התחושה של 'מגיע לנו'. 
כלומר מאחר שהקב"ה הוציאנו ממצרים ובחר להוליכנו במדבר ארבעים שנה, בדין הוא שצריך לספק את כל 
צרכינו ולהצילנו מפגעי המדבר ומכל הקמים עלינו לרעה וכו'. ועל כן הגם שקיבלו את כל צורכם בדרך ניסית, 
מכל מקום ניסים אלו לא מילאו את ליבם באהבת ה', יען כי תחושת ה'מגיע לי' חופפת עליהם. אולם בימי 
אחשורוש אשר זכו לנס מופלא דוקא בעידן של התרחקות מהקב"ה – בסעודתו של אותו רשע, ומשם צמחה 
להם הישועה, אזי נתמלא ליבם באהבת ה' אין סופית אשר הביאה אותם לקבלת התורה בשמחה, יען כי ידעו 

בבירור שלא היו ראויים לאותו הנס וזכו לחנינה מאוצר מתנת חינם באהבת ה' עליהם.
והאמת שיסוד זה מפורש הוא ברמב"ם )הלכות יסודי התורה ב, ב(, וזה לשונו: 'והיאך היא הדרך לאהבתו 
ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד )תהלים מב, ג( צמאה 
נפשי לאלוהים לאל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה 
שפלה ואפילה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד )תהלים ח, ד-ה( כי אראה שמיך 
מעשה אצבעותיך... מה אנוש כי תזכרנו', עכ"ל. הנה כי כן מפורש בדבריו, שהמפתח לאהבת תורה ויראת 

שמים – הוא אהבת ה', והדרך להגיע לאהבת ה' אחת היא – ההתבוננות בחסדי השי"ת!
את  ושמרתם  ח(  כט,  )דברים  עה"פ  ירושלמי  בתרגום  הוא  הללו,  הרמב"ם  לדברי  המקור  הנראה,  ולפי 
דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון, וזה לשונו: 'בגלל דתתבוננון ית כל מה 

דמתעבדין'. ומזה למד רבינו ירוחם ממיר זצ"ל )דעת תורה ח"א(, שההתבוננות בכל המעשים – הוא 
מפתח כל התורה כולה, עי"ש.

ובזה יובן דברי הגמ' בברכות )ז, ב(: 'אמר ר"י משום רבי שמעון בר יוחאי מיום שברא הקב"ה את 
עולמו לא היה אדם שהודה להקב"ה עד שבאה לאה והודתו, שנאמר הפעם אודה את ה''. והדברים 
מופלאים, וכי עד שבאה לאה לא היה למי שהודה להקב"ה, והלא כבר באדם הראשון מצאנו שהודה לה' 

במזמור מיוחד – 'מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון'. ואחריו מצאנו לאבות 

הזדונות נהפכו לזכויות

זמני הדלקת הנרות

דברים
חזון ישעיהו
19:26
20:17
21:11

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:

רבנו תם:

ַוֵתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַותֹאְמרּו ְבִשְנַאת ה' ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת ֹאָתנּו ְבַיד ָהֱאמִֹרי ְלַהְשִמיֵדנּו 
)דברים א, כז(

בשנאת ה' אותנו: והוא היה אוהב אתכם אבל אתם שונאים אותו...
)רש"י(

וחצרות  סוף...  מול  בערבה,  הדברים...  'אלה 
את  הזכיר  ע"ה  רבינו  משה  מדוע  זהב'  ודי 
התוכחה על החטאים בתחילה ברמז של שמות 
את  פירט  הבאות  בפרשיות  ואח"כ  מקומות, 
משולשת'  ה'ברכה  מבאר  במפורש,  החטאים 
נאמר "אל תשת ידך עם רשע", והיינו, שלא 
שבא  שבזמן  לשטן,  שותף  להיות  ידך  תיתן 
עד  רק  אתה  והלא  דוחהו  הקב"ה  ומקטרג, 
אחד, וכשאדם מדבר לשון הרע על חברו הוא 
וגורם  השטן,  עם  נוסף  עד"  "להיות  מצטרף 
"חמס" על חיי חבירו ורכושו. ועל כן נתחכם 
משה רבינו ע"ה בתחילה להזכיר החטא ברמז, 
ובכך  מאהבה  תשובה  לעשות  עוררם  ובזה 
והזדונות  העליון  משורשו  החטא  את  עקרו 
הם  כי  הזכירם  כן  ואח"כ  לזכויות,  נהפכו 

למעשה כבר זכויות.

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים



בס"ד

אורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה
העולם שהקריבו כמה קרבנות תודה לה', וכבר שנינו בברכות )כו, ב( תפילות אבות 
תיקנום – ובכלל התפילות ודאי דאיכא שיר ושבח להקב"ה. וגם בגוף ההודאה של 
לאה צריך ביאור, מדוע רק בלידת בנה הרביעי הודתה לה' עד שאמרה הפעם אודה 
את ה'. וביותר יפלא, שהרי מקראות מפורשים הם שכבר בלידת ראובן הודתה 
לה' – 'ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה ה' בעניי', וכן אצל שמעון – 'ותאמר כי 

שמע ה' כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא את שמו שמעון'. 
אכן יעוי"ש ברש"י שהרגיש בהערה זו, וז"ל: 'הפעם אודה את ה' – לפי שראתה 
ברוח הקודש שיעקב מעמיד שנים עשר שבטים ולו ארבע נשים, כיון שילדה בן 
רביעי הודית על חלקה שעלה יותר מן החשבון המגיע לה', עכ"ל. ובזה החכימנו 
רש"י בגדר מחודש של הודיה, והוא שרק הודיה הבוקעת מקירות לבו של האדם 
מתוך הכרה ברורה שלא מגיע לו כלום ומה שחננו השי"ת הוא מאוצר מתנת חינם. 
זאת ועוד שגדר זה אינו רק הידור במצות ההודאה אלא שהוא תנאי יסודי אשר 
בלעדיו אין כאן הודיה כלל, שאל"כ עדיין אין מיושב בזה מה שמצאנו במקראות 
מפורשים שגם בראובן ושמעון הודתה לאה להקב"ה וא"כ היאך אמרה 'הפעם' 
אודה את ה', אולם לדברינו אתי שפיר שכן כוונת רש"י בזה להורות מהו התנאי 
אשר בלעדיו לא תיתכן הודיה, ומאחר ותנאי זה לא נתקיים אלא בלידת יהודה, 

שפיר אמרה לאה הפעם אודה את ה'.
ומעתה נבין עומק דברי רשב"י. שכן אחר שלאה אמרה 'הפעם' אודה את ה' 
אע"פ שגם בלידת ראובן ושמעון הודתה לה', למד רשב"י דעל כרחך ההודיה על 
לידת ראובן ושמעון לאו שמה הודיה, והיינו מפני שרק בלידת יהודה נתקיים בה 
התנאי של הודיה וכדפי'. והוא שאמר רשב"י 'מיום שברא הקב"ה את עולמו לא 
היה אדם שהודה להקב"ה עד שבאה לאה', כלומר מיום שנברא העולם לא היה 
למי שלימדנו יסוד זה של הודיה עד שבאה לאה. ומעתה חלילה לך לומר שאבות 

ראשונים אשר קדמו ללאה לא הודו להקב"ה, והבן.
ודע שהכרה זו של 'מתנת חינם', אינה רק תנאי לקיום מצוה של הודיה, אלא 
שהיא גם מעיקרי היהדות. שכן יעויין בתרגום רבינו יונתן בן עוזיאל זיע"א שפי' על 
הפסוק 'יהודה אתה יודוך אחיך' )בראשית מט, ח(: 'ויתקרון יהודאין על שמך'. וכן 
מפורש בת"י וב"ר עי"ש. ועיין להרב חידושי הרי"ם שכתב עפי"ז שכל יהודי צריך 
לדעת להודות לה' מתוך הכרה שכל מה שהוא לוקח זה יותר ממה שמגיע לו, שהרי 

על כן נקרא שמו יהודה כמבואר ברש"י הנז' לעיל, עכת"ד.
בן חכם ונבון היה לו למרן החפץ חיים זצ"ל ושמו ר' אברהם ז"ל, אך לדאבון לב 
נפטר בדמי ימיו בעודו בחור. וידוע שלאחר ההלוויה הכריז החפץ חיים: רבונו של 
עולם, האהבה הגדולה שאהבתי את בני, הריני מקדיש מעתה לאהבתי אליך בלב 
שלם... ומעתה אוכל לקיים בשלימות מצוות 'ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך 

ובכל נפשך'!

איכה ישבה בדד
"כהן" - ירמיהו, "לוי" - משה רבינו, "ישראל" - ישעיהו

"כהן" - ירמיהו הנביא  - איכה ישבה בדד
כתב ה'בן לאשרי' בימי ירמיהו הנביא ע"ה היתה תשובת המשקל 
שירמיהו  ומפני  מהחטאים,  שנהנו  התענוג  על  קשים  יסורים 
הנביא ע"ה היה "כהן" וכידוע ששורש הכהנים זה מידת החסד, 
הוצרך לומר תוכחות קשות כדי לעורר את ישראל לתשובה ובכך 
)תהלים  יעוררו עליהם רחמים רבים מן השמים שיתקיים בהם 
קו, מה( 'וירא בצר להם וגו' וינחם כרוב חסדיו', וכל עוד שבית 
המקדש היה קיים ושרתה השכינה בישראל, היתה הגנה ושמירה 
על ישראל שלא יבואו היסורים, ועל כן אמר ירמיהו הנביא ע"ה 
)איכה א, א( 'איכה ישבה בדד', איך קרה שישראל נשארו לישב בדד 
ללא ההגנה והשמירה של בית המקדש שחרב והשכינה הקדושה 

שנסתלקה מישראל ובאו היסורים והגלות הקשה והמרה.

"לוי" - משה רבינו  - איכה אשא לבדי
בפרשתנו הזכיר משה רבינו ע"ה את החטאים במחשבה וברמז 
את המקומות של החטא וכן פנה לנשיאי ישראל שיעזרוהו יחד, 
לתקן ולעקור את שורש המחשבה של החטא שאמר "איכה אשא 
שורש  וכידוע  "לוי"  היה  ע"ה  רבינו  שמשה  מפני  וזאת   ," לבדי
החטא  לעקור  היה  משה  של  וכוחו  הדין,  ממידת  הוא  הלוויים 
משורשו העליון בעולם המחשבה, ואז לבטל את הדין והקטרוג 

משורשו העליון, ובכך להפוך את הגלות לגאולה. 

"ישראל" - ישעיהו הנביא  - איכה היתה לזונה
ספר ישעיהו כתוב "חציו תוכחות וחציו נחמות", ישעיהו הנביא 
ע"ה עמל כל ימי חייו להפוך את צירופי האותיות "הרעים" שנעשו 
וזאת מפני  נחמות,  "טובים" של  ע"י החטאים, לצירופי אותיות 
שישעיהו הנביא ע"ה היה "ישראל", וכידוע שורש ישראל מספירת 
התפארת הכלולה מחצי חסד וחצי גבורה, וכוחו של ישעיהו היה 
להפוך צירופים רעים של דין וגבורה לצירופים טובים של חסד 
דרך  ומהפכת  הנוטה  לזונה"  "איכה היתה  כן אמר  ועל  ורחמים, 
טובה לדרך רעה, תחת בעלה תקח אחר, וזאת עבודת כל הצדיקים 
שבכל דור ודור לעורר את ישראל לעשות תשובה מאהבה, ובכך 
להפוך את צירופי האותיות "הרעים" שנעשו מהחטאים לצירופי 
אותיות "טובים" ע"י שהעונות נהפכים לזכויות, ולהשפיע שפע 

רב של טובה וברכה לכל ישראל.

הגיע זמן הגאולה
כשיבוא המשיח

כתב  אחיכם"  בין  שמוע  ההיא...  בעת  שופטיכם  את  "ואצווה 
ה"קדושת לוי": רק "בעת ההיא" – בעת הנוכחית שלפני הגאולה 
להוציא  כדי  הדין  בעלי  טענות  את  לשמוע  יש   – הגלות  בזמן 
להוציא  אפשר  יהיה  המשיח,  בימות  לבוא,  לעתיד  צדק.  משפט 
משפט צדק באמצעות חוש הריח, כפי שנאמר על מלך המשיח 
כלומר,  ודאין".  "דמורח  חכמינו:  ופירשו  ה'",  ביראת  "והריחו 

שהמשיח ישפוט בעזרת חוש הריח.

לא להתפעל מהגלות
"ה' אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבת בהר הזה" 
כתב ה"מאור ושמש": ב"חורב" – ב"הר סיני" נתן לנו הקב"ה כוח 
שלא להתפעל מהגלות ולא להתייאש מהגאולה ח"ו ולא לראות 
את המניעות והעיכובים בעבודת ה' קשים וגבוהים "כהר" שאי 
כאילו  למכשולים  ולהתייחס  להתגבר  אלא  אותו,  לעבור  אפשר 
שהנה  השלמה  לגאולה  ולצפות  ולקוות  השערה.  כחוט  היו  הם 

הנה משיח בא.

זמן הגאולה 
וכי מתי  אריאל":  ה"בניין  כתב  פעמים"  אלף  ככם  עליכם  "יוסף 
לבוא  לעתיד  מכוונים  אלה  דברים  אלא  זו?  ברכה  נתקיימה 
ישעיהו  הנביא  אומר  שעליו  לזמן  השלימה,  הגאולה  כשתבוא 
"הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום" – עם ישראל, שכעת הוא 

"קטן וצעיר", יגדל מספרו אלף מונים כברכתו של משה רבינו.

ישראל של מעלה
במדרש:  נאמר  ישראל"  כל  אל  משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה 
בנושא חטא העגל הוכיח משה הן את ישראל והן את ה', כביכול: 
לישראל אמר – "אתם חטאתם חטאה גדולה", ולה' אמר: "למה 
ה' יחרה אפך בעמך". מוסיף על כך האדמו"ר ה'צמח צדק' זיע"א: 
לכן הכתוב אומר: "אשר דיבר משה אל כל ישראל", כלומר, משה 
דיבר לכל ישראל: לישראל של מטה וגם לישראל של מעלה - שזה 

הודעה משמחת

"מגולגלוואח"
רח' בן צבי 4, תחנה מרכזית

"פלאפל הקריה" פרווה
רח' חן 2 )מול הקריה החרדית(

בברכה
מחלקת כשרות מהדרין
שע"י הרבנות באר-שבע



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

אורות ההלכה

הלכות תשעה באב

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

"חטא חטאה ירושלים" )איכה א,ח(

דבר רבני הקהילות

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב יצחק דהאן

הרה"ג יצחק דהאן שליט"א 
רב ק"ק "שערי ניסים" שכונת ו' החדשה

וה. הראשי בית הדין הרבני באר-שבע

בשנה זו אין סעודה מפסקת
אלא עושים סעודה שלישית כרגיל

כידוע חודשים תמוז ואב הם ימי דין בבחינת "מיצרים" היינו ימים 
וסימן  עשו  של  בשליטתו  והם  דקליפה,  אחיזה  בהם  ויש  צרים 
ימי  רובץ"..חודשים, טבת, אב, תמוז, שהם  "לפתח חטאת  לדבר 
החורבן. מובא בספר היצירה ובכתבי רבינו האריז"ל. שכידוע בכל 
חודש מ- י"ב חודשי השנה, יש שליטה של אות אחת מסדר האל"ף 
חודש מחודשי השנה  בכל  כן  כמו  לאותו החודש.  בי"ת השייכת 
יש חוש מיוחד מכל החושים שברא הקב"ה לאדם ששיך לאותו 
המקדש  בתי  ב'  נחרבו  בהם  ואב  תמוז  בחודשים  והנה  החודש, 
מצינו רמז וסימן.בחודש תמוז יש שליטת האות ח' והחוש השולט 
והחוש  ט'  האות  שליטת  יש  אב  ובחודש  הראיה.  חוש  הוא  בו 
הללו  האותיות  שתי  נחבר  ואם  השמיעה.  חוש  הוא  בו  השולט 
בתי  שני  לחורבן  החטא  דגרם  היינו  "חטא"  המילה  שורש  עולה 
המקדש ועניין זה רמוז בפסוק "חטא חטאה ירושלים" )איכה א,ח( 
ובהיות שהחורבן והגלות באו עלינו מחמת חטאנו, כמ"ש בתפילת 
אדמתנו",  מעל  ונתרחקנו  מארצנו  גלינו  חטאנו  מפני  רגלים  ג' 
לפיכך תכלית העבודה בימים אלו להפוך את ימי הדין והאבל ליום 
טוב של הגאולה העתידה. זאת ועוד יש לתקן בחודשים תמוז ואב 
– חוש הראיה וחוש השמיעה ועניין זה נלמד מחטא אדם וחוה 
העץ  טוב  כי  האישה  "ותרא  הראיה  בחוש  פגמו  חטאו  שכאשר 
בחוש  פגמו  וכן  ג,ו(  )בראשית  לעיניים"  הוא  תאווה  וכי  למאכל 
השמיעה כמ"ש )בראשית ג, יז( כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן 
העץ" והנה במתן תורה תוקן פגם הראיה, כמ"ש "וכל העם רואים 
את הקולות" וכן תוקן פגם השמיעה כאשר אמרו "נעשה ונשמע", 
עסק  ידי  ועל  הראיה.  פגם  את  תיקנו  שבכתב  תורה  ידי  על  כי 
התורה שבעל פה תיקנו את חוש השמיעה, כמבואר ב"אור החיים" 
)יתרו( "נעשה" כנגד תורה שבכתב, "נשמע" כנגד תורה שבעל פה 
שנמסרת בשמיעה. על פי האמור נשכיל להבין מה שכתב ה"אור 
החיים" הקדוש )דברים א, לז( כי לולא חטא המרגלים, היו ישראל 
מהכתוב  מוכח  זה  ועניין  עולם.  לגאולת  ישראל  לארץ  נכנסים 
)דברים יד,א( ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה 
ההוא. ושנינו בגמרא ]תענית לה[ אמר רבי יוחנן: אותו היום, ערב 
תשעה באב היה, אמר הקב"ה הן בכו בכיה של חינם, ואני אקבע 
להם בכיה לדורות".  הרי מבואר מכאן, שאם לא היו בוכים ישראל 
בכיה של חינם – לא היה בית המקדש נחרב! ואילולי היו המרגלים 
משתמשים עם חוש הראיה להסתכל בעין טובה על הארץ, והיו 
משמיעים לישראל דברים טובים עליה, הם היו מתקנים את חושי 
הראיה והשמיעה, שנפגמו בחטא עץ הדעת. והואיל ולא עשו כן, 
ובחודש תמוז שהוא כנגד הראיה, נאמר "ויראו את הארץ ויניאו 
חוש  כנגד  שהוא  אב,  בחודש  מכן,  ולאחר  ישראל"  בני  לב  את 
"ויבכו  השמיעה פגמו בהוצאת דיבה על הארץ והתוצאה הייתה 
העם בלילה ההוא" על ידי ששמעו את לשון הרע של המרגלים. 
לפיכך אנו קוראים בהפטרות שלפני ט' באב "שמעו" דבר ה' לתקן 
את חוש השמיעה וכן "חזון ישעיהו" לתקן את חוש הראיה. על פי 
זה יומתק להבין מדוע אנחנו מפטירין בג' השבתות לפני ט' באב 
שהם תלתא דפורענותא, בשנה מעוברת בהפטרות דלהלן: פרשת 
מטות - אנחנו קוראים בהפטרה "דברי ירמיהו" שהוא התיקון לכח 
הדיבור, שמירת הפה והלשון, והקשר עם הפרשה דכתיב בה "לא 
יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה", וכתב הרב חיד"א )חומת אנך( 
שמי שזוכה שלא לחלל דיבורו אזי מגיע לדרגה ש"כל היוצא מפיו 
ועוד שאמרו חז"ל על הפסוק" נפשי יצאה בדברו",  יעשה", זאת 
דברי  מדבר  ושהוא  חייו  ימי  כל  ידבר  כמה  לאדם  שנקצב  היינו 
מסעי  פרשת  העולם.  מן  יוצאת  נפשו  אזי  למכסתו  מעבר  חולין 
לעוון  תיקון  והוא  ה'"  דבר  "שמעו  בהפטרה  קוראים  אנחנו   –
השמיעה, פרשת דברים – אנחנו קוראים בהפטרה "חזון ישעיהו 

בן אמוץ" והוא תיקון לפגם הראיה. 
העולה מכל האמור כי החובה מוטלת עלינו בימים אלו לתקן 
את החודשים תמוז ואב, שהם כנגד חושי הראיה והשמיעה, 
ועיקר התיקון הוא על ידי עסק התורה. תורה שבכתב – תיקון 
חוש הראיה ותורה שבעל פה כנגד חוש השמיעה.יזכנו הקב"ה 
שיקויים בנו הפסוק "בא יבא ברינה" "בא" בהיפוך אתוון הוא 
"אב". ותחזינה עיננו בבניין בית מקדשנו בעגלא ובזמן קריב 

אמן.



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

חזון
המלאכים

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה

ורחל בת סימי 

הרבנות והמועצה הדתית ב"ש

תענית ט' באב
1950 שנים לחורבן בית שני

כניסת הצום
במוצאי שבת קודש לפני השקיעה בשעה 19:46

יציאת הצום
ביום ראשון בשעה 20:09

הבדלה
בצאת הצום, בלי נר ובלי בשמים

משרדי המועצה הדתית ברח' התלמוד 8 
יהיו סגורים לקבלת קהל

ביום ראשון י' באב למעט קבלת לויות 
בין השעות 8:00-10:00

ולאחר מכן יש לפנות לרב אברהם לורבר
054-4348735

המקוואות לנשים
יהיו סגורים במוצאי שבת קודש )ערב הצום(

ויפתחו ביום ראשון בערב )מוצאי הצום(
מהשעה 21:00 עד השעה 22:30

מקווה תורן ברח' אחד העם 17 בשכ' א'
טל. 077-5446012

יפתח ביום ראשון בערב )מוצאי הצום(
מהשעה 21:00 עד השעה 24:00.

בברכת
יהפוך הקב"ה ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים 
טובים ונזכה כולנו לגאולה השלמה ברחמים ולבנין 

בית המקדש בב"א.
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

בשנה זו אין סעודה מפסקת
אלא עושים סעודה שלישית כמו בכל שבת

אברך ירא שמים 
ילמד משניות בעיון מידי יום )בתשלום( 
לעילוי נשמת יקירך )סיום ש"ס בערך כשנה(

לפרטים: 052-7162434


