בס"ד

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

פרשת השבוע

דבר העורך
בשורות טובות ישועות ונחמות

'ואתחנן אל ה' בעת ההיא' (ג ,כג) ,מבאר ה'בן
לאשרי' "ב'עת ה'היא ל'אמר" ראשי תיבות
"הלב"" ,בהל"" ,להב" ,רמז על שלושה מצבים
שבזכות תפילתו של משה רבינו ע"ה "ואתחנן
אל ה'" עם ישראל נענים בהם "בעת ההיא",
בג' זמנים בחיי האדם" ,בהל"  -בהלה ,כדאיתא
במסכת ברכות (לא ,א) לעת מצא זו מיתה,
שנבהל כי לא ידע האדם יום מותו" ,הלב" –
בהסתר של הגלות ,שמחזיק האדם בכל כוחו
בקדושת נקודת הלב הפנימית" ,להב"  -כשלהב
אש קודש ,עולה מליבו בלהט של קדושה כמו
בזמן שבית המקדש היה קיים ,תפילתו של
משה פעלה שבג' זמנים אלו "לאמור" ,יתחברו
עם ישראל לה' יתברך באמירה של תפילה,
ויזכו לבשורות טובות ישועות ונחמות.

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

י"ז מנחם אב י"ח מנחם אב י"ט מנחם אב כ' מנחם אב כ"א מנחם אב כ"ב מנחם אב כ"ג מנחם אב
4.8.18 3.8.18 2.8.18 1.8.18 31.7.18 30.7.18 29.7.18

עלות השחר
4:29
זמן טלית ותפילין
4:37
זריחה  -הנץ החמה 6:01
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:38
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:19
חצות יום ולילה
12:47
מנחה גדולה
13:22
פלג המנחה
18:31
שקיעה
19:41
צאת הכוכבים
19:58

4:30
4:38
6:02
8:38
9:20
12:47
13:22
18:30
19:40
19:57

4:31
4:39
6:02
8:39
9:20
12:47
13:22
18:29
19:40
19:56

4:32
4:40
6:03
8:39
9:20
12:47
13:22
18:28
19:39
19:55

4:33
4:41
6:03
8:39
9:21
12:47
13:22
18:28
19:38
19:54

4:33
4:41
6:04
8:40
9:21
12:47
13:22
18:27
19:37
19:54

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

ואתחנן
נחמו נחמו
19:22
20:13
21:06

4:34
4:42
6:05
8:40
9:21
12:47
13:22
18:27
19:36
19:53

774

אחראי מערכת

ואתחנן "שבת נחמו"

הרב עוזיאל אדרי

גליון מס'

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
נחמו נחמו עמי
(לשבת נחמו)

על כפילות לשון הנביא (ישעיה מ ,א) 'נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם' ,איתא במדרש איכה (א ,נז)' :חטאו
בכפליים ,דכתיב חטא חטאה ירושלים (איכה א ,ח) .ולקו בכפליים ,דכתיב (ישעיה מ ,א) כי לקחה מיד ה' כפליים
בכל חטאותיה .ומתנחמים בכפליים ,דכתיב (שם) נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם' ,עכ"ל .וכבר העירו המפרשים,
הרי אין כאן עונש 'בכפליים' ,שכן אחרי שחטאו בכפליים – בדין הוא שילקו על כל אחד מהחטאים.
ונראה בס"ד לבאר עומק דברי המדרש הללו ,בהקדם לדברי הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ב הלכה ב)' :ומה היא
התשובה ,הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשנו עוד ,שנאמר יעזוב רשע דרכו
ואיש און מחשבותיו (ישעיה נה ,ז) ...ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם' וכו' ,עי"ש .ובזה קבע
הרמב"ם שהעיקר הראשון במצות התשובה הוא 'עזיבת החטא' ,אלא שכפילות לשון הרמב"ם בזה טעון ביאור,
שהרי בכלל גמירות הדעת – שלא יעשנו עוד ,איכא נמי עזיבת החטא והסרתו ממחשבתו .ולדידי חזי דהרמב"ם
ביקש לרמוז בזה ,שאי אפשר לגמירות דעת עד כדי שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לאותו החטא ,מבלי
שעזב תחילה את 'הדרך' אשר הביאתו לאותו החטא ,והיינו תיקון שורש החטא .וז"ש 'שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו
ממחשבתו' ,ועל ידי זה שפיר יהא בכוחו 'לגמור בלבו שלא יעשנו עוד' .וזה מוכח ומבואר מהכתוב שהביא כראיה
לדבריו 'יעזוב רשע דרכו' ולא קאמר יעזוב רשע חטאו .ודבר זה השכל וההגיון מעידין עליו לקיימו ,שכן אחרי שכבר
נכשל באותו החטא מי יערוב לו שלא ילכד שוב ברשת יצרו .ברם אחרי שהשתחרר מכבלי היצר על ידי שתיקן את
שורש החטא והסירו ממחשבתו ,אזי יהא חופשי לגמור בלבו שלא ישוב עוד לאותו החטא ,וז"פ וברור.
אלא שלזה צריך שיכיר החוטא בחטאו ,אך אין זה פשוט כלל ועיקר ,שהרי כבר אמרו בגמ' (קידושין מ ,א) 'כיון
שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר' ,וא"כ כיצד יוכל החוטא להכיר בחטא אשר נדמה בעיניו כהיתר.
זאת ועוד ,שטבע האדם להתכחש לכשלונותיו כדי שלא להודות בטעותו .ואכן לא בכדי הציב הכתוב את 'ההודאה'
בחטא כתנאי לעזיבת החטא – 'ומודה ועוזב ירוחם' (משלי כח ,יג) ,וכן הוא אומר (הושע יד ,ב) 'שובה ישראל עד
ה' אלוקיך כי כשלת בעוונך' ,רוצה לומר שרק אחרי שהכיר בכשלונו יוכל להתקיים בו 'שובה ישראל עד ה' אלוקיך'.
ברם אם יתבונן האדם בהשלכות החטא ,והיינו בחורבן הנורא הנגרם לו על ידי חטאו ,אזי יקל עליו יותר להודות
בכשלונו ולשוב ממנו .דהנה הרואה יראה שהחוטא לוקה בכפליים :ראשית בעצם מעשה העבירה והעונש הכרוך
בה ,ובשנית ביצירת מחיצות העבירה המרחיקה אותו מדביקות הבורא יתברך ,וכדברי הנביא (ישעיה נט ,ב) 'כי אם
עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע' .וז"ש דוד המלך ע"ה (תהלים
מ ,יג) 'השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות' ,רוצה לומר שעקב העוונות אשר השיגוני – 'לא יכולתי לראות' בקרבת
ה' .וכן הוא אומר (תהלים צ ,ח) 'שתה עוונותינו לנגדך עלומינו למאור פניך' ,דהיינו שהעוונות מרחיקים ומעלימים
מהאדם את מאור פני ה' – 'עלומינו למאור פניך'!
ומעתה שפיר יש לומר ,דלעולם לא חטאה ירושלים אלא בחטא אחד (כלשון הכתוב 'חטא חטאה') ואולם
השלכותיו הוא בכפליים ,שכן מלבד מעשה החטא איכא נמי הריחוק מהשי"ת וכדפי' ,ולכן גם עונשם היה בכפליים.
ובזה יובן גם ענין הנחמה בכפליים ,והיינו לא זו בלבד שסלח ה' על חטאם אלא גם קירבם אליו מהריחוק שנתרחקו
מאותו החטא.
ועל פי זה אמרתי לבאר תפילת 'אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניך' ,והתמיה בולטת שהרי התשובה היא
בחירתו הבלעדית של האדם אשר מקבל על עצמו לשוב מדרכו הרעה ,ואינה מסורה בידי שמים להחזירו בתשובה,
ובפרט שכבר אמרו 'הכל מן השמים חוץ מיראת שמים' .וכיוצא בזה יש לנו להעיר עה"פ (ישעיה נה ,ו)
'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' ודרשו רבותינו בגמ' (ראש השנה יח ,א) אלו עשרה ימים שבין ראש
השנה ליום הכיפורים ,שכן ממה נפשך אם נתקיימו בו משפטי התשובה הרי שעלתה לו התשובה גם בשאר
ימות השנה ,ואם לא נתקיימו בו משפטי התשובה מה בכך שהקב"ה קרוב אליו בימים אלו וכי יש תשובה
לחצאין .וכזאת יש לנו להעיר ע"ד הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ב הלכה ז) 'אע"פ שהצעקה יפה לְ עולם
מכל מקום בימים אלו היא יפה ביותר ומתקבלת מיד' ,וכאמור צ"ב מאי שנא ימים אלו משאר ימות השנה.
וביותר יפלא דברי הרש"ש בדרשתו המפורסמת בישיבת בית-אל קודם לתקיעת השופר (העתיקה
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
הפלא יועץ ערך ראש השנה)' :ישוב כל אחד ממנו מעון קל או חמור כל שהוא ...יען
כי שערי שמים פתוחים היום ומעט תשובה היום שקול כנגד עמל וטורח גדול בזמן
אחר' .ברם לאור המבואר אתי שפיר ,שכן אין התשובה יכולה להתקיים בשלימותה
עם עזיבת החטא לחוד אע"פ שנתקיימו בו כל עיקרי התשובה ,אלא עד שיסיר את כל
המחיצות המבדילות בינו לבין הקב"ה אשר נגרמו בעקבות חטאיו ,וזה למעשה עיקר
הקושי בתיקון החטא כמבואר לעיל .ועל אודות קירבה זו ,שפיר אנו מעתירים בתפילה
להקב"ה 'החזירנו בתשובה שלימה' ,כלומר השיבנו אליך מכל המרחק שנתרחקנו
ממך בעקבות חטאינו .ואפשר שזה מדוקדק בתוספת הלשון 'שלימה' ,לאמר שרק
במילוי קירבה זו תקוים בו מצות התשובה בשלימותה .וזהו עומק מעלתם הגדולה
של ימי הרחמים ובשיאם עשרת ימי התשובה אשר דרשו עליהם רבותינו 'דרשו ה'
בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' ,שכן בימים אלו בהם הקב"ה קרוב אלינו יותר מתמיד,
דרך החזרה לדבקות בו יתברך קצרה יותר .וכל זה רמוז וגנוז בדברי הרש"ש הנז"ל
'מעט תשובה היום שקול כנגד עמל וטורח גדול בזמן אחר' ,יען כי בזמן אחר צריך
האדם להסיר את המחיצות המבדילות בינו לבין הקב"ה בבחינת 'שובה ישראל עד
ה' אלוקיך' ,מה שאין כן בימים אלו אשר הקב"ה עצמו מסיר את המחיצות ומתקרב
אלינו.
ובזה יאירו נמי דברי המדרש המפורסמים אודות הדין ודברים שיש בין הקב"ה
לישראל על ענין התשובה' :ישראל אמרו שלך ,שנאמר (איכה ה ,כא) השיבנו ה' אליך
ונשובה וכו' .הקב"ה אומר שלכם ,שנאמר (מלאכי ג ,ז) שובו אלי ואשובה אליכם.
אמרו של שנינו היא ,שנאמר (תהלים פה ,ה) שובנו אלוקי ישענו' ,עכ"ל .ויש לתמוה
כיצד עלה במחשבה לטעון שהתשובה מסורה תחילה בידי הקב"ה – להשיבנו אליו
ורק אח"כ 'ונשובה' ,והלא התשובה עניינה עזיבת החטא וכו' אשר נתונים לבחירתו
הבלעדית של האדם .וביותר יפלא מסקנת המדרש – 'של שנינו היא'! ברם לאור
המבואר אתי שפיר ,שכן אמנם עזיבת החטא וכו' מסורים אך ורק בידי האדם ,מכל
מקום תיקון קלקול החטא אשר הרחיק את החוטא מהבורא יתברך הוא בידי הקב"ה
– לקרבו אליו ,והכי פירושו :ישראל אומרים שלך היא – ראשית האר פניך עלינו
למען נוכל לגבור על יצרנו ולעזוב את חטאינו ,וז"ש 'השיבנו' ואח"כ 'ונשובה' .והקב"ה
אומר שלכם היא – ראשית עליכם לשוב מחטאכם ורק אח"כ תזכו לקרבתי אליכם,
וז"ש 'שובו אלי' ואח"כ 'אשובה אליכם' .ולבסוף הסכימו של שנינו היא – והיינו ברגע
שהחליט החוטא לשוב מחטאו ,הוא זוכה לקרבת ה' אשר מסייעת בידו להשתחרר
מכבלי יצרו ולעזוב את חטאו ,וכדרך שאמרו בגמ' (קידושין ל ,ב) 'אלמלא הקב"ה
עוזרו אינו יכול לו ,וז"ש 'שובנו אלוקי ישענו' ,והבן.

בברכת שבת שלום ומבורך

הודעה משמחת
"מאפיית ברכת הכהנים"
סניף מרכז חן בלבד
בברכה

מחלקת כשרות מהדרין

שע"י הרבנות באר-שבע
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה ההשגחה
"בית הפול" מרכז ביג
"פיצה הבית" רח' חיים לנדאו  ,4מרכז גולדה

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני הקהילות

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

הרה"ג דוד גבריאלי שליט"א
רב ק"ק "תורת חסד"

שמירת שבת במקום סכנה

ש  -האם מחללים את השבת על ספק פיקוח נפשות?
ת  -פיקוח נפשות דוחה את כל המצוות ובכלל זה שמירת שבת,
שנאמר (ויקרא יח ,ב)" :ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר
יעשה אותם האדם וחי בהם" ,ודרשו בגמ' (יומא פה ע"א) וחי בהם
ולא שימות בהם .ומכאן דקדקו המפרשים (רש"י שם) שמחללים
שבת אפילו על ספק פיקוח נפשות ,שהרי אמרה תורה וחי בהם
 שיחיה בהם ודאי ולא שיבא בעשייתה לידי ספק מיתה .ועל כןלא זו בלבד שמותר אלא אף מצווה לחלל עליהם את השבת .ועל
זה נאמר כל הזריז הרי זה משובח.
ש  -במקום שהתירו לחלל שבת עבור פקוח נפש ,האם עדיף
לעשות כן על ידי נכרים או קטנים?
ת  -במקום שהתירו לחלל את השבת עבור פקוח נפש ,אין צריך
לחפש נכרי או קטן כדי להצילו .ואדרבה אפילו שמצויים במקום
נכרים או קטנים ,עדיף שאחרים יחללו עליו את השבת ,כדי שלא
יומרו הרואים שבדוחק התירו לחלל שבת ויבואו להימנע מכך
במקום שלא יהיו מצויים נכרים או קטנים .ועל כל פנים ברור
ופשוט שאם אין שם יהודים מבוגרים ,יעשו הנכרים והקטנים
את פעולות ההצלה.
ש  -חולה פנימי שאין בו סכנה ,האם מותר לחלל עליו את השבת?
ת  -חולה פנימי אשר לא נשקפת שום סכנה לחייו גם בעתיד,
מותר לחלל עליו את השבת במלאכות דאורייתא רק על ידי נכרי.
ואם אין שם נכרי ,מותר לחלל עליו את השבת רק במלאכות
דרבנן בשינוי .ואם קיימת סכנה לאחד מאבריו ,מותר אף בלא
שינוי.
ש  -במקרים שמותר לחלל את השבת להצלת נפשות והחולה
יכול לטפל בעצמו ,האם מותר לאחרים לחלל שבת עבורו?
ת  -אם הוא חולה שיש בו סכנת נפשות (או אפילו ספק פיקוח
נפשות) ,הרי זה מחללים עליו את השבת בכל המלאכות
הנדרשות אף על פי שהוא יכול לטפל בעצמו או לנסוע לבית
החולים וכדומה .אך בחולה שאין בו סכנה שהתירו לחלל עליו רק
מלאכות דרבנן ,אם יכול הוא לטפל בעצמו ,יש אומרים שעדיף
שיעבור הוא על איסורי שבות דרבנן ולא אחרים.
ש  -האם מותר לחלל שבת על חולה המחלל שבת בפרהסיא?
ת  -אמנם בגמ' הובא טעם נוסף לחילול שבת עבור חולה שיש
בו סכנה" :ושמרו בני ישראל את השבת  -אמרה תורה חלל עליו
שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" ,ולפי טעם זה משמע
שאין מחללים את השבת עבור חולה שאינו שומר שבת .מכל
מקום רבו הפוסקים אשר הכריעו שהדרשה הראשונה הנזכרת
לעיל "וחי בהם" ,היא העיקר ,ועל כן מחללים שבת עבור כל
חולה שיש בו סכנה אע"פ שאינו שומר תורה ומצוות ואף מחלל
שבת בפרהסיא.
ש  -האם מחללים את השבת על חולה סופני או גוסס אשר ברור
ששעותיו ספורות?
ת  -גם שאלה זו תלויה בשתי הדרשות הנזכרות בשאלה הקודמת,
שהרי ודאי שלא תהא הזדמנות לחולה זה לשמור שבת בעתיד,
ולכן מצווה לחלל את השבת גם על גוסס אשר בוודאי ימות תוך
זמן קצר .הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
ש  -האם מותר לחלל שבת על חולה גוי שיש בו סכנה?
בשבת
חודש
הק',
בעירנו
מברכין ,שיש
חולה גוי אף
השבת על
כמידיאת
אין לחלל
לכאורה
ת  -אמנם
ישא לעיל .מכל
הנזכרות
הדרשות
בשתי
נכלל
אינו
שהרי
בו סכנה ,גם בשבת זו פרשת "ראה"
מקום הורו הפוסקים שיש לחלל עליו את השבת בכל המלאכות
יהודי אשר ח"ו לא
בהלכהלחולה
בזה סכנה
הנדרשות ,שאם לא כן יש
ובאגדה
מדברותיו
ירצו רופאים גויים לטפל בו .ובפרט רופאים יהודים העובדים
במרפאות ובתי חולים אשר מחוייבים לטפל בכל חולה .ועל כל
פנים במקום האפשר ,טוב שיעשו את המלאכות בשינוי.
ש  -במקום שהתירו לחלל את השבת עבור הצלת נפשות ,האם
טוב וראוי שיעשו את המלאכה בשינוי כדי לצמצם את האיסור?
ת  -אמנם דעת הרמ"א מפורשת לפנינו ,שיש לבצע את כל
המלאכות בשינוי .מכל מקום בדעת מרן השו"ע דיקדקו המפרשים
שדווקא לעניין יולדת הצריך לעשות המלאכה בשינוי ,אבל בחולה
שיש בו סכנה אין צריך שום שינוי .ועל כל פנים ,במקום שהשינוי
עלול לגרום לעיכוב בטיפול או יעילותו וכדו' ,פשוט וברור לכל
הדעות שיש לעשות את המלאכה כדרכה ללא שינוי.

באר-שבע

ואתחנן
תפילתו של משה

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר" -הפטרת "נחמו נחמו
עמי" ...שבת זו היא הראשונה בשבע השבתות שאחר ימי בין
המצרים  -תלתא דפורענותא – תחילת שבעה דנחמתא –
שבע הפטרות שיש בהן נחמה .למדנו ממשה רבנו שהתפלל
תקטו' תפילות  ,גימטריא של המילה "ואתחנן" ארבעה
תנאים המחייבים והמסוגלים לקבלת התפילה :א".ואתחנן"
 לשון תחנונים -שיתפלל כעני העומד על פתח כדרך אומרו"תחנונים ידבר רש" (משלי יח') .ב" .אל ה' " – שיפנה
בתפילתו אל ה' במידת הרחמים ולא אל מידת הדין .שהרי
"מי יעמוד לפני כיסא הדין" .ג" .בעת ההיא" – שיתפלל
ויבקש בעתות רצון ורחמים כדרך אומרו "ואני תפילתי לך ה'
עת רצון" .כגון :עת המנחה בשבת שהוא רעוא דרעוין( ,רצון
הרצונות) .חודש "אלול" הנקרא חודש הרחמים והסליחות
שבו הקב"ה פותח שערי תפילה לכולם וכו' -עשי"ת – "קרוב
ה' לכל קוראיו " ...וכו' .ד".לאמר" -שתהיה תפילתו מפורשת
ולא תתפרש פירוש לא הגון .וזו הסיבה שחכמינו סידרו לנו
תפילות בצורה מפורשת ומפורטת שלא מתפרשת פירושים
לא הגונים כמו תפילתו של רב שאנו אומרים בסוף תפילת
שמונה עשרה " :יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתרחמנו ותחיינו חיים ארוכים ,חיים של שלום ,חיים של
טובה ,חיים של ברכה ,חיים של פרנסה טובה ,חיים של
חילוץ עצמות ,חיים שיש בהם יראת חטא ,חיים שאין בהם
בושה וכלימה ,חיים של עושר וכבוד ,חיים שתהא בנו אהבת
התורה ויראת שמים ,חיים שתמלא לנו את כל משאלות
ליבנו לטובה לעבודתיך " ,ונלמד מכך שנפרט תפילתינו שלא
תתפרש פירוש אחר כגון :המעשה שהובא במדרש (אסתר
פ"ז כד') באותו ישראל שהיה הולך במדבר והתייגע מאוד
בדרך ,ונשא תפילה-הלוואי והיה לי חמור ,אחר זמן קצר
עבר שם גוי שילדה חמורתו עייר קטן והכריח את הישראל
להרכיבו על כתפו שיקחנו לעיר הקרובה ,תמה היהודי ואמר":
תפילתי נשמעה אבל לא פירשתי כהוגן את התפילה .הייתי
צריך לפרש שיזדמן לי חמור שאני ארכב עליו להגיע לעיר
ולא להיפך " .וזהו כוונת "לאמר" – לפרש כהוגן תפילתו.
(וע"ע אוה"ח על הפרשה) .הגמ' במסכת סוטה [יד' ע"א] :דרש
רבי שמלאי :מפני מה נתאווה משה רבינו להכנס לא"י ?
וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך ?
אלא כך אמר משה הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימין
אלא בא"י ,אכנס אני לארץ ישראל כדי שיתקיימו כולן על
ידי .לפי דברי הגמ' מובן מדוע אמר משה ואתחנן אל ה' ולא
אמר "לפני ה' " כיוון שתחינתו של משה רבינו להכנס לארץ
ישראל אינה לשם הנאה ותאווה בעולם מדברים הגשמיים
אלא "אל ה' " שהתחנן על דברים הרוחניים השייכים לה' –
דהיינו לקיים שם את המצוות ולא לשום פניה אחרת כלל
(בעל ספר מקום מקדש) .למדנו ממשה רבינו שאין להתייאש
מן הרחמים ואין שום תפילה חוזרת ריקם ,נוסיף ונרבה
בתפילה ותחנונים שנזכה לנחמה כפולה כדברי הנביא
ישעיה "נחמו נחמו יאמר אלוקיכם" שה' יתברך שולח
לנו דברי נחמה  ,שנזכה בקרוב מאוד שתתקבל תפילתינו
ובקשתינו הנאמרת בברכות ההפטרה " שמחנו ה'
אלוקינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך
במהרה בימינו -אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב דוד גבריאלי

בס"ד

שליח
ההצלה

אורות עונג שבת
פרנסה טובה

'ואתחנן אל ה' בעת ההיא' (ג ,כג) ,לא פירש בעת ההיא
מאיזה עת מדובר ,מבאר ה'בן לאשרי' ע"פ ביאור הפסוק 'לא
עת האסף המקנה' ,יעקב אבינו ע"ה התפלל שאפילו בזמן
הגלות שעוד לא הגיע עת ביאת המשיח שיאסוף את ישראל
מגלותם ,מכל מקום 'השקו הצאן ולכו רעו' ,פנה אל הקב"ה
בבקשה השקה נא את צאן מרעיתך עם ישראל בפרנסה טובה
ובשפע ,וכן כאן כעין זה התפלל משה רבינו ע"ה ואתחנן "אל
הוי"ה" גימטריה "ז"ן" ,שיזון ויפרנס הקב"ה את ישראל בשפע
רב של פרנסה טובה" ,בעת ההיא" גם בעת של הגלות.

להתפלל מתוך הלכה פסוקה

'בעת ההיא לאמר' (שם) מבאר ה'בן לאשרי' "בעת ההוא
לאמר" עם הכולל גימטריה "בכח תורה מ"פ" ראשי תיבות
מ'הלכה פ'סוקה לרמז מה דאיתא במסכת ברכות (לא ,א)
"אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה" ועל כן אמר
הכתוב "בעת ההיא" שהעת והזמן ש"אפשר לעמוד להתפלל
ולהתחנן – ואתחנן" ,זה מתוך הלכה פסוקה.

המעבר לגן עדן דרך פתח גהינום

'עלה ראש הפסגה' (ג ,כז) ,כתב בספר 'מגלה עמוקות' (אות
קכו) שיש צדיקים שמוליכים אותם לגן עדן דרך מעבר הפתח
של גהינום ,וצער זה מכפר על איזה נדנוד עבירה קטן ,כי
אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,ועל זה בא משה
רבינו ע"ה והתפלל שהוא ילך דרך נכוחה ישר לגן עדן ,ולא
דרך מעבר פתח הגהינום .ומרומז כאן "עלה ראש הפסגה"
גימטריה "לא יש פסג הרע"" ,פסג" מלשון חז"ל "מפסג ועולה",
והיינו שהתקבלה תפילתו והבטיחו הקב"ה שלא יצטרך לילך
דרך גיהנום כי אם יעלה ישר לגן עדן.

המתקת הדינים

'עלה ראש הפסגה' (ג ,כז) ,כתב ה'ברכה משולשת' שבזה
רמז לו הקב"ה למשה רבינו ע"ה כי הוא ערב לדור המדבר
לעתיד לבוא שיבואו יחד איתו בתחיית המתים לארץ ישראל
בגאולה השלימה ,ועתה יש בכוחו לבטל את הגזירה מעליו
ומעל דור המדבר" ,ע'לה ר'אש ה'פסגה" ראשי תיבות "רעה",
והאותיות השניות "על'ה רא'ש הפ'סגה" הם אותיות "פלא"
ושאר האותיות "עלה' רא'ש' הפס'ג'ה'" הם אותיות "השס"ג",
שהם מניין "שס"ח" ,דהיינו "שס"ח מנים" שהיו בקטורת,
שע"י סגולת הקטורת יבטל משה רבינו ע"ה את הגזירה
ה"רעה" מעליו ומעל דור המדבר ,וכבר עתה נזכה בזכותו
ל"פלא" פלאות של ישועות ניסים ונפלאות לעם ישראל.

התורה
שוחרי
הננו לבשר לציבור
צדק לענייני ממונות
דין
בית
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
שע"י ישא
גם בשבת זו פרשת "ראה"
מדברותיו בהלכה ובאגדה נייד052-7670510 :
לרפואת

ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

