הקיסר
והמלאך

בס"ד

אורות השבת

הרבנות והמועצה הדתית
ה
באר שבע

תענית ט באב

 1952שנים לחורבן בית שני

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

כניסת הצום בשעה 19:41
יציאת הצום בשעה 19:56

פרשת השבוע

עורך

"שבת חזון"
דברים – ׳׳

הרב עוזיאל אדרי

משרדי המועצה הדתית

דבר העורך

ברח התלמוד 8
יהיו סגורים לקבלת קהל
ביום חמישי ט באב למעט קבלת לויות
בין השעות 9:00-10:30
ולאחר מכן יש לפנות לרב אברהם לורבר
054-4348735

ספר דברים והגאולה

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

בברכת שבת שלום ומבורך

מקווה תורן

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

ברח' משעול דוד צבי פנקס  3פינת שטרית
בשכונה יא טל08-6421054 .
יפתח ביום חמישי י אב )) (30.7.20מוצאי הצום(
מהשעה  21:00עד השעה .24:00

לוח זמנים שבועי
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

לוח הזמנים ה׳ מנחם אב ו' מנחם אב ז' מנחם אב ח' מנחם אב צום ט׳ באב י' מנחם אב יא' מנחם אב
מדויק לבאר-שבע )(1.8.20) (31.7.20) (30.7.20) (29.7.20) (28.7.20) (27.7.20) (26.7.20
עלות השחר
4:32 4:31 4:31 4:30 4:29 4:28 4:28
זמן טלית ותפילין
4:40 4:39 4:38 4:37 4:36 4:35 4:35
זריחה  -הנץ החמה 6:03 6:03 6:02 6:02 6:01 6:00 6:00
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:39 8:39 8:39 8:38 8:38 8:38 8:37
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:21 9:20 9:20 9:20 9:19 9:19 9:19
סוז ברכות קש
10:29 10:29 10:29 10:29 10:28 10:28 10:28
חצות יום ולילה
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
מנחה גדולה
13:22 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
פלג המנחה
18:29 18:30 18:31 18:32 18:32 18:33 18:33
שקיעה
19:38 19:39 19:40 19:41 19:41 19:42 19:43
צאת הכוכבים
19:55 19:56 19:56 19:57 19:58 19:59 19:59

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

ברכת הלבנה

החל ממוצאי ט׳ באב ).(30.7.20
סוף זמנה ליל שלישי אור לי"ד מנחם אב ) (3.8.20כל הלילה.

לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בבת סימי זל

תת .נ .צ .ב .ה.

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

דברים
חזון ישעיהו
19:24
20:14
21:08

מנהל מערכת

הרב אברהם טריקי

כוחו של שברון לב

נָשׁים ָה ֵאלֶּ ה
וַ יִּ ְשׁ ַמע יְהוָ ה ֶאת קוֹל ִדּבְ ֵריכֶ ם וַ ְיִּקצֹף וַ יִּ ָשּׁבַ ע לֵ אמֹר ִאם ְיִר ֶאה ִאישׁ בָּ ֲא ִ
נִשׁבַּ ﬠְ ִתּי לָ ֵתת לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם
ַהדּוֹר ָה ָרע ַהזֶּ ה ֵאת ָה ָא ֶרץ ַהטּוֹבָ ה ֲא ֶשׁר ְ

)דברים א ,לד-לה(
אמר רב יונתן ,מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע ,שנאמר )שמואל א – ג ,יד(
ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם) .ראש השנה יח ,א(

הרי לפנינו שבועה מפורשת שיצאה מפי מלכו של עולם ,שלא יראה איש מכל
הדור ההוא את הארץ .ולפי המבואר בגמ' הנז"ל ,הרי שגזר דין שיש עמו שבועה
אינו נקרע לעולם .ואכן מקרא מלא הוא )במדבר כו ,סה( 'ולא נותר מהם איש כי אם
כלב בן יפונה ויהושע בן נון' ,ללמדך שנתקיימה שבועה זו במלואה.
ברם לעומת זאת ,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 מימרא זו ,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 שמחה זו מהי עושה ,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 .וזה סתירה גמורה לדברי
הכתוב – 'שלא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון' ,וכן לפסיקת
הש"ס – שאין שבועה של הקב"ה חוזרת ריקם.
ובאמת הרואה יראה בתוס' )ב"ב שם ד"ה יום שכלו( שהוכרחו לחלוק ע"ד המדרש
והרשב"ם הללו מכוח סתירה זו ,ופי' שמחה זו בענין אחר ,וזת"ד :לעולם גם בשנה
האחרונה מתו ,ואחר שמתו כל שש מאות אלף יוצאי מצרים וגם תמו שבעת ימי
האבל של הט"ו אלף האחרונים – בחמישה עשר באב ,עשאוהו ליו"ט גדול מאין
כמוהו מפני שעתה חזרה השכינה לשרות בישראל ,עכת"ד עי"ש.
ונראה בס"ד לבאר ביאור נכון ,ביישוב דברי המדרש והרשב"ם הנז' .דהנה הבה
ונתבונן כיצד מרגיש אדם החופר את קברו במו ידיו כאשר על ראשו מרחף גזר דין
מות! 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
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

יהיו סגורים ביום רביעי ערב צום ט אב )(29.7.20
ויפתחו בצאת הצום י אב )(30.7.20
מהשעה  21:00עד השעה 22:30

875

דבר רב העיר שליט"א

אמרו רז“ל ספר ’דברים‘ שונה מארבעת חומשי התורה
שקדמו לו ,משה רבינו ”מפי עצמו“ אמרו ברוח הקודש,
מבאר הרבי כלומר שמשה רבינו העניק לבני ישראל
כוחות ”מעצמו ומנשמתו“ ,כדי להכין אותם לקראת
הכניסה לארץ ישראל ,וזאת ע“י הידיעה שהסתיימה
לה תקופת מ“ב המסעות במדבר של ההתמודדות עם
הכוחות התקיפים של הסיטרא אחרא ,ועתה צריך להסיח
את הדעת מהרע ,ולהתמקד אך ורק בקבלת הטוב הגדול
המתקרב של הכניסה לארץ טובה ורחבה ארץ זבת חלב
ודבש .כך גם אנחנו נדרשים בתקופתינו המורכבת להסיח
את הדעת מהגלות ,ולהתמקד בהכנה הראויה לקראת
הגאולה השלמה שאנו ניצבים בפתחה ,הוספה בתורה
ובמצוות ובמעשים טובים מתוך שמחה וטוב לבב.

המקוואות לנשים

גליון מס'

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה
כל שנה ניתן משמים חידושי תורה חדשים

'אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן',
צריך להבין לכאורה תיבת "כל" כמיותר והיה לו לומר "אל ישראל",
מבאר ה'ברכה משולשת' "אלה הדברים אשר דבר משה" דברי
משה רבינו נצחיים ונוהגים בכל דור ודור" ,אל כל ישראל" שייכים
ל"כל" הדורות ,ובכל שנה ושנה ניתן כוח רוחני חדש ממשה
רבינו של חידושי תורה .והנה אנכי זכיתי לפרש בשנה זו על דרך
רמז בפסוק זה בתיבות "בעבר הירדן" ,שאם ח"ו "בעבר" אדם
עבר עבירה" ,הירדן" צירוף שתי תיבות "הר דין" ,היינו היצר הרע
שנקרא "הר" כדאיתא במסכת סוכה לצדיקים נדמה להם היצר
הרע כהר .ותיבת "דין" היינו כדאיתא במסכת בבא בתרא שהיצר
הרע יורד ומתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות ונוטל נשמה ,ובתחילה
בא לאדם כחבר ומפתהו לדבר עבירה ,אך מיד נהפך עליו לשונאו
ולרודפו עולה ומקטרג ותובע עליו דין.

תפילה מתוך דרישה מתקבלת

'אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל' ,צריך להבין
לכאורה תיבת "כל" כמיותר והיה לו לומר "אל ישראל" ,ונראה
לומר "א'לה ה'דברים א'שר ד'בר" ראשי תיבות גימטריה "י״א",
"מ'שה א'ל כ'ל י'שראל" ראשי תיבות גימטריה עם הכולל "ע״ב"
שהוא שם הקדוש שבחסד ,מבאר ה'בן לאשרי' הכוונה ,שהנה
ראה משה רבינו ע״ה אוהב האמיתי של בני ישראל שכאן נתעוררו
דינים קשים רחמנא ליצלן על בני ישראל שנמשכים מהם הי״א
ארורים שבפרשת הקללות כי תבוא ,וזאת בגלל שכאשר הקב"ה
כיפר לבני ישראל על "חטא פעור" ,היו צריכים מיד להתפלל
ולבקש רחמים על מנהיגם משה רבינו ,שהקב"ה ימחל גם לו
על חטאו "חטא מי מריבה" ושיזכה גם הוא להיכנס איתם
לארץ ישראל ,ובאמת באם היו בני ישראל מתפללים בכל כוחם
ובדרישה מהקב"ה שמבלי משה רבינו לא שייך שיכנסו לארץ
ישראל לבד ובלעדו הם לא יעברו את הירדן ,הייתה תפילתם
מתקבלת תיכף ומיד והיה נמחל למשה רבינו "חטא מי מריבה"
והיה נכנס יחד עימם לארץ ישראל ,וכבר אז היה ביאת המשיח
והגאולה השלימה ,אך מכיון שלא התעוררו לבקש על מנהיגם
משה רבינו ,זה עצמו עורר עליהם דינים קשים רחמנא ליצלן,
ועל כן "א'לה ה'דברים א'שר ד'בר" ראשי תיבות גימטריה "י״א",
שנתעוררו עליהם אותן י״א ארורים כנ״ל ,והוכרח משה רבינו
ע"ה לעורר רחמים על בני ישראל ולהמשיך עליהם חסדים משם
הקדוש "ע"ב" שבחסד" ,מ'שה א'ל כ'ל י'שראל" ראשי תיבות
גימטריה עם הכולל "ע״ב" ,ולכן נאמר תיבת "כל" 'אל כל ישראל'
כדי שיהיה מכוון המספר של שם הקדוש "ע"ב" שבחסד .ועל
פי זה יובן שלכאורה תמוה וכי היה משה רבינו ע״ה עינו צרה
ח"ו בבני ישראל שהם נכנסים לארץ ישראל והוא לא ,דכתיב
להלן 'ונשב בגיא מול בית פעור' ,ופירש רש״י 'ונצמדתם לעבודת
כוכבים אעפ"כ ועתה ישראל שמע אל החקים ,והכל מחול לך
ואני לא זכיתי לימחל לי' ,וכתיב להלן 'כי אנכי מת בארץ הזאת
אינני עובר את הירדן ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה
הזאת' ,אלא שרמז להם משה רבינו לבני ישראל וגילה את אזנם
שיבקשו עליו רחמים מלפני הקב"ה שירשהו להיכנס לארץ
ישראל ,ובאם יגידו שבלי משה גם הם לא יעברו ,אז היה הקב״ה
מוחל גם למשה רבינו ע״ה ומתירו לכנוס ,ועל כן הוצרך למתק
את הדינים הקשים שנתעוררו עליהם על ידי שם הקדוש "ע"ב"
שבחסד בגלל שלא ביקשו עליו רחמים ,שימחול לו ה׳ על "חטא
מי מריבה" ושיכנס גם הוא איתם לארץ ישראל ,והייתה מגיעה
כבר אז תיכף ומיד הגאולה השלימה.

אורות הכשרות
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 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 גמורה ותפילה
בשברון לב הופכים את האדם ל'בריה חדשה' ,וכעין מ"ש רבינו יונה
בשע"ת )שער שני אות י( 'ונהפך לאיש אחר'.
ומעתה שפיר י"ל שאכן 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 ,כמבואר להדיא במדרש שוחר טוב )תהלים קב ,יח( עה"פ 'פנה אל
תפילת הערער' ,עי"ש – כך היה ממש בחמישה עשר באב אצל דור
המדבר ,והבן .וז"ש דוד המלך ע"ה 'לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה'
)תהלים נא ,יט( רוצה לומר שיש בכוח שברון לב לבטל גם מידת הדין
הרמוזה בשם 'אלוהים'!
ושוב ראיתי למי שרמז כן בפסוק )תהלים ח ,ו( 'ותחסרהו מעט מאלוהים',
דתיבת 'מעט' עולה כמספר 'דמעה' ,ובא סימן שדמעה ממתקת את
מידת הדין הנקובה בשם 'אלוהים' ,וז"ש 'ותחסרהו מעט מאלוהים'.
שמעתי פעם מפי מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל מעשה אודות הצדיק
רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל ,אשר בצעירותו עסק במסחר
לפרנסתו .ומנהג היה בבית מדרשו של החוזה מלובלין זצ"ל ,שבמוצאי
יום הכיפורים היו הציבור עוברין לפניו לקבל את ברכתו ,והוא גילה
בפני כל אחד מה עלה בחתימת דינו .וכשעבר לפניו רבי שמחה בונים,
גילה לו שבמהלך שנה זו הוא עתיד להפסיד את כל נכסיו .לשמע
התשובה ,קיבל עליו את הדין באהבה והלך לדרכו .לא חלף זמן רב ,עד
שהפסיד את כל נכסיו ונאלץ להשבית את בית מסחרו .אך משנוכח
לראות שגם את דמי השכירות לדירתו נבצר ממנו לשלם ,לא יכל
עוד לשאת את כאבו מפני החילול ה' שנגרם על ידו ופרץ בבכי .והנה
בעודו בוכה במר נפרשו ,הגיע סוחר נכבד אשר ביקש לסחור עמו
בעסקה גדולה שהניבה לו רווחים נאים ,עד שחזר לאיתנו הראשון.
לימים כשנפגש שוב עם החוזה מלובלין ,הפטיר הלה לעברו 'על דמעות
לא דברנו'!
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פרקי משניות מביאים את הגאולה

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל" גימטריה "ומתי
גד אדום יתום לדברי תשנה" ,מבאר הצדיק מרעננה זיע"א
הכוונה ,הנה כתב במדרש גדא דביתא גדא דעלמא ,כלומר
שהמלאך השר של האומות בשמים נקרא "גד" ,והיינו המלאך
השר של אדום הוא השטן הוא היצר הרע רוצה להמשיך את
הגלות ואינו חפץ בגאולה ,וכתב במדרש 'אין הגליות מתכנסות
אלא בזכות המשניות' שנאמר 'גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם',
שלימוד התורה הקדושה ובפרש שינון המשניות מבטלת אותו
ונוטלת מהשטן את כוחו ,וסגולתן של שינון דברי המשניות
לבטל את הגלות ולקבץ נדחי ישראל בביאת הגאולה השלימה.

בית דין צדק לענייני ממונות

שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לפרטים :הרב אלעזר ביטון שליט״א
נייד052-7670510 :

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

דבר רבני השכונות

הרה"ג שמעון הכהן שליט"א
רב שכונה יא ב״ש וראש מוסדות ״בית מוריה״

תורה ארץ ישראל
תורת
משנה תורה –
משנה

אנחנו מתחילים חומש חדש ,חומש דברים ,החומש שחותם את התורה
כולה .הכותרת הראשית של חומש דברים מופיעה בפסוק הראשון של
היּ ַ ְרדֵּן
שׂ ָראֵל ְבּﬠֵבֶר ַ
משֶׁה אֶל כּ ָל י ִ ְ
ה ְדּ ָברִים ֲאשֶׁר ִדּבֶּר ֹ
הפרשה" :אֵלֶּה ַ
חצֵרֹת וְדִי זָהָב" .הרמב"ן
תּפֶל וְלָבָן ו ַ ֲ
ַבּ ִמּ ְדבָּר ָבּﬠֲ ָרבָה מוֹל סוּף בֵּין פָּארָן וּבֵין ֹ
בהקדמתו לספר כותב" :הספר הזה ,עניינו ידוע ,שהוא 'משנה תורה',
יבאר בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות לישראל".
בהמשך מפרט הרמב"ן איזה מצוות מוזכרות בספר דברים ואיזה מצוות
אינן מוזכרות" :ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים ולא במעשה הקרבנות ולא
בטהרת כהנים ובמעשיהם ,שכבר ביאר אותם להם ,והכהנים זריזים הם
לא יצטרכו לאזהרה אחר אזהרה .אבל בישראל יחזיר המצוות הנוהגות
בהם ,פעם להוסיף בהם ביאור ופעם שלא יחזיר אותם ,רק להזהיר את
ישראל ברוב אזהרות."...לכהנים מספיק ציווי אחד ,הם זריזים ,והדברים
נקלטים בליבם כבר בציווי הראשון .אבל לישראל ,מלבד האזהרה ,דרוש גם
ביאור .עניינו של ספר דברים הוא "משנה תורה" ,בספר זה נשנית התורה
ומבוארת ביתר בהירות .הרמב"ן חותם את דברי הקדמתו ואומר" :וטרם
שיתחיל בביאור התורה התחיל להוכיחם ולהזכיר להם עוונותיהם ,כמה
ימרוהו במדבר ,וכמה שהתנהג עמהם הקדוש ברוך הוא במידת רחמים,
וזה להודיע חסדיו עמהם' ."...דיבור' זה לשון קשה ,בספר דברים יש דברי
תוכחה של משה רבנו לישראל על חטאיהם ,אבל עיקר עניינו של הספר
הוא ביאור התורה ושינונה עבור דור הנכנסים לארץ.

התורה היא מרפא ללשון

במדרש )דברים רבה א א ( מובא" :אמר הקדוש ברוך הוא :ראה לשונה
של תורה מה חביבה ,שמרפא את הלשון .מנין? שכן כתיב' :מרפא לשון
עץ חיים' )משלי טו ,ד( ,ואין 'עץ חיים' אלא תורה ,שנאמר' :עץ חיים היא
למחזיקים בה' )שם שם ,ג( ,ולשונה של תורה מתיר את הלשון" .לתורה
חיּ ִים" .האדם נקרא 'מְדבר' ,כך
יש כוח לרפא את הלשוןַ " ,מ ְרפֵּא לָשׁוֹן ﬠ ֵץ ַ
מדרגים הפילוסופים היוונים את מדרגת האדם בבריאה .הדרגה הנמוכה
ביותר היא ה'דומם' ,מעליה ה'צומח' ואחר כך ה'חי' ,ומעל כל אלה נמצא
האדם ה'מדבר' .התכונה שמבדילה בין מדרגת האדם למדרגת בעלי
חיּ ָה" " -והות באדם לרוח ממללא".
האָדָם לְנֶפֶשׁ ַ
החיים היא הדיבור" ,וַיְהִי ָ
לתורה יש כוח לרפא את הלשון ,אדם שאינו יודע לדבר ,כשהוא לומד
תורה הוא הופך להיות דברן ,הוא חוזר לטבע הפשוט והנורמלי .כשאדם
נמצא בחוץ לארץ הוא מגמגם ומתרגם ,זה לא המקום הטבעי שלו ,אבל
כשהוא חוזר לארץ ישראל ,הוא חוזר למקומו הטבעי ,ללשון הקודש.

חידוש כח הדיבור בפתחה של ארץ ישראל

ממשיך המדרש" :ריש לקיש אמר :מה לנו ללמוד ממקום אחר )מן
הנביאים ומן הכתובים( ,נלמוד ממקומו )מהתורה עצמה(? הרי משה עד
שלא זכה לתורה כתיב בו 'לא איש דברים אנכי' )שמות ד ,י( ,כיון שזכה
לתורה נתרפא לשונו והתחיל לדבר דברים .מנין? ממה שקרינו בענין 'אלה
הדברים אשר דבר משה'" .צריך להבין מה כוונתו של ריש לקיש ,הלוא
דברי התוכחה של משה רבנו שבהם פותחת פרשתנו ,נאמרו כארבעים
שנה לאחר מתן תורה ,מדוע רק עכשיו החל לדבר? עד עתה היה משה
רבנו "כְבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן" ,הוא היה נתון בארץ מצרים  -במיצר ,והנה כאן,
בעבר הירדן ,בפתחה של ארץ ישראל ,משה רבנו מתחיל לדבר ,התורה
ה ְדּ ָברִים
שמשה רבנו קיבל בהר סיני מקבלת לפתע עוצמה חדשה" ,אֵלֶּה ַ
משֶׁה".
ֲאשֶׁר ִדּבֶּר ֹ

נפש חדשה לכל עולה חדש

רבי אברהם אזולאי סבו של מרן החיד"א ,היה מקובל גדול ,צדיק
וקדוש .בספרו "חסד לאברהם" הוא כותב דבר נפלא" :ישראל הדרים
בארץ ישראל באים מעשרה ספירות של היצירה ,ונקרא 'בית ישראל'.
גם נקראים 'בנים' ,גם נקראים 'בני אל' .והאדם אם הוא בחוץ לארץ ,יש
לו נפש מהאופנים ,וכשזוכה לכנס לארץ ישראל ,בא אליו נפש מיצירה
חדשה ,ומתלבש תוך נפש הישנה שלו .ובלילה הראשונה שישן בארץ
ישראל ,יוצאים שתי הנפשות ועולים למעלה ,ובחזרה אינה חוזרת כי אם
החדשה בלבד ,ולכן אינו ראוי לעונשים ,כי הלוא היא לא חוטאה ,ולכן אמרו
חכמינו זכרונם לברכה ,שנמחלו לו עוונותיו כולם!" .כשאדם זוכה להיכנס
לארץ ישראל ,נכנסת בו נפש חדשה .ברפואה המודרנית אנחנו יודעים
שאפשר להשתיל אברים במקרה הצורך ,וכעת מתברר שיש אפשרות
גם להשתיל נפשות .מי שעולה לארץ ישראל נמחלים כל עוונותיו ,כי
הנפש החוטאת נשארה בגלות וכעת יש לו נפש חדשה.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב שמעון הכהן

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה
כל שנה ניתן משמים חידושי תורה חדשים

'אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן',
צריך להבין לכאורה תיבת "כל" כמיותר והיה לו לומר "אל ישראל",
מבאר ה'ברכה משולשת' "אלה הדברים אשר דבר משה" דברי
משה רבינו נצחיים ונוהגים בכל דור ודור" ,אל כל ישראל" שייכים
ל"כל" הדורות ,ובכל שנה ושנה ניתן כוח רוחני חדש ממשה
רבינו של חידושי תורה .והנה אנכי זכיתי לפרש בשנה זו על דרך
רמז בפסוק זה בתיבות "בעבר הירדן" ,שאם ח"ו "בעבר" אדם
עבר עבירה" ,הירדן" צירוף שתי תיבות "הר דין" ,היינו היצר הרע
שנקרא "הר" כדאיתא במסכת סוכה לצדיקים נדמה להם היצר
הרע כהר .ותיבת "דין" היינו כדאיתא במסכת בבא בתרא שהיצר
הרע יורד ומתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות ונוטל נשמה ,ובתחילה
בא לאדם כחבר ומפתהו לדבר עבירה ,אך מיד נהפך עליו לשונאו
ולרודפו עולה ומקטרג ותובע עליו דין.

תפילה מתוך דרישה מתקבלת

'אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל' ,צריך להבין
לכאורה תיבת "כל" כמיותר והיה לו לומר "אל ישראל" ,ונראה
לומר "א'לה ה'דברים א'שר ד'בר" ראשי תיבות גימטריה "י״א",
"מ'שה א'ל כ'ל י'שראל" ראשי תיבות גימטריה עם הכולל "ע״ב"
שהוא שם הקדוש שבחסד ,מבאר ה'בן לאשרי' הכוונה ,שהנה
ראה משה רבינו ע״ה אוהב האמיתי של בני ישראל שכאן נתעוררו
דינים קשים רחמנא ליצלן על בני ישראל שנמשכים מהם הי״א
ארורים שבפרשת הקללות כי תבוא ,וזאת בגלל שכאשר הקב"ה
כיפר לבני ישראל על "חטא פעור" ,היו צריכים מיד להתפלל
ולבקש רחמים על מנהיגם משה רבינו ,שהקב"ה ימחל גם לו
על חטאו "חטא מי מריבה" ושיזכה גם הוא להיכנס איתם
לארץ ישראל ,ובאמת באם היו בני ישראל מתפללים בכל כוחם
ובדרישה מהקב"ה שמבלי משה רבינו לא שייך שיכנסו לארץ
ישראל לבד ובלעדו הם לא יעברו את הירדן ,הייתה תפילתם
מתקבלת תיכף ומיד והיה נמחל למשה רבינו "חטא מי מריבה"
והיה נכנס יחד עימם לארץ ישראל ,וכבר אז היה ביאת המשיח
והגאולה השלימה ,אך מכיון שלא התעוררו לבקש על מנהיגם
משה רבינו ,זה עצמו עורר עליהם דינים קשים רחמנא ליצלן,
ועל כן "א'לה ה'דברים א'שר ד'בר" ראשי תיבות גימטריה "י״א",
שנתעוררו עליהם אותן י״א ארורים כנ״ל ,והוכרח משה רבינו
ע"ה לעורר רחמים על בני ישראל ולהמשיך עליהם חסדים משם
הקדוש "ע"ב" שבחסד" ,מ'שה א'ל כ'ל י'שראל" ראשי תיבות
גימטריה עם הכולל "ע״ב" ,ולכן נאמר תיבת "כל" 'אל כל ישראל'
כדי שיהיה מכוון המספר של שם הקדוש "ע"ב" שבחסד .ועל
פי זה יובן שלכאורה תמוה וכי היה משה רבינו ע״ה עינו צרה
ח"ו בבני ישראל שהם נכנסים לארץ ישראל והוא לא ,דכתיב
להלן 'ונשב בגיא מול בית פעור' ,ופירש רש״י 'ונצמדתם לעבודת
כוכבים אעפ"כ ועתה ישראל שמע אל החקים ,והכל מחול לך
ואני לא זכיתי לימחל לי' ,וכתיב להלן 'כי אנכי מת בארץ הזאת
אינני עובר את הירדן ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה
הזאת' ,אלא שרמז להם משה רבינו לבני ישראל וגילה את אזנם
שיבקשו עליו רחמים מלפני הקב"ה שירשהו להיכנס לארץ
ישראל ,ובאם יגידו שבלי משה גם הם לא יעברו ,אז היה הקב״ה
מוחל גם למשה רבינו ע״ה ומתירו לכנוס ,ועל כן הוצרך למתק
את הדינים הקשים שנתעוררו עליהם על ידי שם הקדוש "ע"ב"
שבחסד בגלל שלא ביקשו עליו רחמים ,שימחול לו ה׳ על "חטא
מי מריבה" ושיכנס גם הוא איתם לארץ ישראל ,והייתה מגיעה
כבר אז תיכף ומיד הגאולה השלימה.

אורות הכשרות
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 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 גמורה ותפילה
בשברון לב הופכים את האדם ל'בריה חדשה' ,וכעין מ"ש רבינו יונה
בשע"ת )שער שני אות י( 'ונהפך לאיש אחר'.
ומעתה שפיר י"ל שאכן 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 ,כמבואר להדיא במדרש שוחר טוב )תהלים קב ,יח( עה"פ 'פנה אל
תפילת הערער' ,עי"ש – כך היה ממש בחמישה עשר באב אצל דור
המדבר ,והבן .וז"ש דוד המלך ע"ה 'לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה'
)תהלים נא ,יט( רוצה לומר שיש בכוח שברון לב לבטל גם מידת הדין
הרמוזה בשם 'אלוהים'!
ושוב ראיתי למי שרמז כן בפסוק )תהלים ח ,ו( 'ותחסרהו מעט מאלוהים',
דתיבת 'מעט' עולה כמספר 'דמעה' ,ובא סימן שדמעה ממתקת את
מידת הדין הנקובה בשם 'אלוהים' ,וז"ש 'ותחסרהו מעט מאלוהים'.
שמעתי פעם מפי מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל מעשה אודות הצדיק
רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל ,אשר בצעירותו עסק במסחר
לפרנסתו .ומנהג היה בבית מדרשו של החוזה מלובלין זצ"ל ,שבמוצאי
יום הכיפורים היו הציבור עוברין לפניו לקבל את ברכתו ,והוא גילה
בפני כל אחד מה עלה בחתימת דינו .וכשעבר לפניו רבי שמחה בונים,
גילה לו שבמהלך שנה זו הוא עתיד להפסיד את כל נכסיו .לשמע
התשובה ,קיבל עליו את הדין באהבה והלך לדרכו .לא חלף זמן רב ,עד
שהפסיד את כל נכסיו ונאלץ להשבית את בית מסחרו .אך משנוכח
לראות שגם את דמי השכירות לדירתו נבצר ממנו לשלם ,לא יכל
עוד לשאת את כאבו מפני החילול ה' שנגרם על ידו ופרץ בבכי .והנה
בעודו בוכה במר נפרשו ,הגיע סוחר נכבד אשר ביקש לסחור עמו
בעסקה גדולה שהניבה לו רווחים נאים ,עד שחזר לאיתנו הראשון.
לימים כשנפגש שוב עם החוזה מלובלין ,הפטיר הלה לעברו 'על דמעות
לא דברנו'!

בברכת שבת שלום ומבורך

פרקי משניות מביאים את הגאולה

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל" גימטריה "ומתי
גד אדום יתום לדברי תשנה" ,מבאר הצדיק מרעננה זיע"א
הכוונה ,הנה כתב במדרש גדא דביתא גדא דעלמא ,כלומר
שהמלאך השר של האומות בשמים נקרא "גד" ,והיינו המלאך
השר של אדום הוא השטן הוא היצר הרע רוצה להמשיך את
הגלות ואינו חפץ בגאולה ,וכתב במדרש 'אין הגליות מתכנסות
אלא בזכות המשניות' שנאמר 'גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם',
שלימוד התורה הקדושה ובפרש שינון המשניות מבטלת אותו
ונוטלת מהשטן את כוחו ,וסגולתן של שינון דברי המשניות
לבטל את הגלות ולקבץ נדחי ישראל בביאת הגאולה השלימה.

בית דין צדק לענייני ממונות

שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לפרטים :הרב אלעזר ביטון שליט״א
נייד052-7670510 :

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

דבר רבני השכונות

הרה"ג שמעון הכהן שליט"א
רב שכונה יא ב״ש וראש מוסדות ״בית מוריה״

תורה ארץ ישראל
תורת
משנה תורה –
משנה

אנחנו מתחילים חומש חדש ,חומש דברים ,החומש שחותם את התורה
כולה .הכותרת הראשית של חומש דברים מופיעה בפסוק הראשון של
היּ ַ ְרדֵּן
שׂ ָראֵל ְבּﬠֵבֶר ַ
משֶׁה אֶל כּ ָל י ִ ְ
ה ְדּ ָברִים ֲאשֶׁר ִדּבֶּר ֹ
הפרשה" :אֵלֶּה ַ
חצֵרֹת וְדִי זָהָב" .הרמב"ן
תּפֶל וְלָבָן ו ַ ֲ
ַבּ ִמּ ְדבָּר ָבּﬠֲ ָרבָה מוֹל סוּף בֵּין פָּארָן וּבֵין ֹ
בהקדמתו לספר כותב" :הספר הזה ,עניינו ידוע ,שהוא 'משנה תורה',
יבאר בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות לישראל".
בהמשך מפרט הרמב"ן איזה מצוות מוזכרות בספר דברים ואיזה מצוות
אינן מוזכרות" :ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים ולא במעשה הקרבנות ולא
בטהרת כהנים ובמעשיהם ,שכבר ביאר אותם להם ,והכהנים זריזים הם
לא יצטרכו לאזהרה אחר אזהרה .אבל בישראל יחזיר המצוות הנוהגות
בהם ,פעם להוסיף בהם ביאור ופעם שלא יחזיר אותם ,רק להזהיר את
ישראל ברוב אזהרות."...לכהנים מספיק ציווי אחד ,הם זריזים ,והדברים
נקלטים בליבם כבר בציווי הראשון .אבל לישראל ,מלבד האזהרה ,דרוש גם
ביאור .עניינו של ספר דברים הוא "משנה תורה" ,בספר זה נשנית התורה
ומבוארת ביתר בהירות .הרמב"ן חותם את דברי הקדמתו ואומר" :וטרם
שיתחיל בביאור התורה התחיל להוכיחם ולהזכיר להם עוונותיהם ,כמה
ימרוהו במדבר ,וכמה שהתנהג עמהם הקדוש ברוך הוא במידת רחמים,
וזה להודיע חסדיו עמהם' ."...דיבור' זה לשון קשה ,בספר דברים יש דברי
תוכחה של משה רבנו לישראל על חטאיהם ,אבל עיקר עניינו של הספר
הוא ביאור התורה ושינונה עבור דור הנכנסים לארץ.

התורה היא מרפא ללשון

במדרש )דברים רבה א א ( מובא" :אמר הקדוש ברוך הוא :ראה לשונה
של תורה מה חביבה ,שמרפא את הלשון .מנין? שכן כתיב' :מרפא לשון
עץ חיים' )משלי טו ,ד( ,ואין 'עץ חיים' אלא תורה ,שנאמר' :עץ חיים היא
למחזיקים בה' )שם שם ,ג( ,ולשונה של תורה מתיר את הלשון" .לתורה
חיּ ִים" .האדם נקרא 'מְדבר' ,כך
יש כוח לרפא את הלשוןַ " ,מ ְרפֵּא לָשׁוֹן ﬠ ֵץ ַ
מדרגים הפילוסופים היוונים את מדרגת האדם בבריאה .הדרגה הנמוכה
ביותר היא ה'דומם' ,מעליה ה'צומח' ואחר כך ה'חי' ,ומעל כל אלה נמצא
האדם ה'מדבר' .התכונה שמבדילה בין מדרגת האדם למדרגת בעלי
חיּ ָה" " -והות באדם לרוח ממללא".
האָדָם לְנֶפֶשׁ ַ
החיים היא הדיבור" ,וַיְהִי ָ
לתורה יש כוח לרפא את הלשון ,אדם שאינו יודע לדבר ,כשהוא לומד
תורה הוא הופך להיות דברן ,הוא חוזר לטבע הפשוט והנורמלי .כשאדם
נמצא בחוץ לארץ הוא מגמגם ומתרגם ,זה לא המקום הטבעי שלו ,אבל
כשהוא חוזר לארץ ישראל ,הוא חוזר למקומו הטבעי ,ללשון הקודש.

חידוש כח הדיבור בפתחה של ארץ ישראל

ממשיך המדרש" :ריש לקיש אמר :מה לנו ללמוד ממקום אחר )מן
הנביאים ומן הכתובים( ,נלמוד ממקומו )מהתורה עצמה(? הרי משה עד
שלא זכה לתורה כתיב בו 'לא איש דברים אנכי' )שמות ד ,י( ,כיון שזכה
לתורה נתרפא לשונו והתחיל לדבר דברים .מנין? ממה שקרינו בענין 'אלה
הדברים אשר דבר משה'" .צריך להבין מה כוונתו של ריש לקיש ,הלוא
דברי התוכחה של משה רבנו שבהם פותחת פרשתנו ,נאמרו כארבעים
שנה לאחר מתן תורה ,מדוע רק עכשיו החל לדבר? עד עתה היה משה
רבנו "כְבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן" ,הוא היה נתון בארץ מצרים  -במיצר ,והנה כאן,
בעבר הירדן ,בפתחה של ארץ ישראל ,משה רבנו מתחיל לדבר ,התורה
ה ְדּ ָברִים
שמשה רבנו קיבל בהר סיני מקבלת לפתע עוצמה חדשה" ,אֵלֶּה ַ
משֶׁה".
ֲאשֶׁר ִדּבֶּר ֹ

נפש חדשה לכל עולה חדש

רבי אברהם אזולאי סבו של מרן החיד"א ,היה מקובל גדול ,צדיק
וקדוש .בספרו "חסד לאברהם" הוא כותב דבר נפלא" :ישראל הדרים
בארץ ישראל באים מעשרה ספירות של היצירה ,ונקרא 'בית ישראל'.
גם נקראים 'בנים' ,גם נקראים 'בני אל' .והאדם אם הוא בחוץ לארץ ,יש
לו נפש מהאופנים ,וכשזוכה לכנס לארץ ישראל ,בא אליו נפש מיצירה
חדשה ,ומתלבש תוך נפש הישנה שלו .ובלילה הראשונה שישן בארץ
ישראל ,יוצאים שתי הנפשות ועולים למעלה ,ובחזרה אינה חוזרת כי אם
החדשה בלבד ,ולכן אינו ראוי לעונשים ,כי הלוא היא לא חוטאה ,ולכן אמרו
חכמינו זכרונם לברכה ,שנמחלו לו עוונותיו כולם!" .כשאדם זוכה להיכנס
לארץ ישראל ,נכנסת בו נפש חדשה .ברפואה המודרנית אנחנו יודעים
שאפשר להשתיל אברים במקרה הצורך ,וכעת מתברר שיש אפשרות
גם להשתיל נפשות .מי שעולה לארץ ישראל נמחלים כל עוונותיו ,כי
הנפש החוטאת נשארה בגלות וכעת יש לו נפש חדשה.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב שמעון הכהן

הקיסר
והמלאך

בס"ד

אורות השבת

הרבנות והמועצה הדתית
ה
באר שבע

תענית ט באב

 1952שנים לחורבן בית שני

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

כניסת הצום בשעה 19:41
יציאת הצום בשעה 19:56

פרשת השבוע

עורך

"שבת חזון"
דברים – ׳׳

הרב עוזיאל אדרי

משרדי המועצה הדתית

דבר העורך

ברח התלמוד 8
יהיו סגורים לקבלת קהל
ביום חמישי ט באב למעט קבלת לויות
בין השעות 9:00-10:30
ולאחר מכן יש לפנות לרב אברהם לורבר
054-4348735

ספר דברים והגאולה

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

בברכת שבת שלום ומבורך

מקווה תורן

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

ברח' משעול דוד צבי פנקס  3פינת שטרית
בשכונה יא טל08-6421054 .
יפתח ביום חמישי י אב )) (30.7.20מוצאי הצום(
מהשעה  21:00עד השעה .24:00

לוח זמנים שבועי
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

לוח הזמנים ה׳ מנחם אב ו' מנחם אב ז' מנחם אב ח' מנחם אב צום ט׳ באב י' מנחם אב יא' מנחם אב
מדויק לבאר-שבע )(1.8.20) (31.7.20) (30.7.20) (29.7.20) (28.7.20) (27.7.20) (26.7.20
עלות השחר
4:32 4:31 4:31 4:30 4:29 4:28 4:28
זמן טלית ותפילין
4:40 4:39 4:38 4:37 4:36 4:35 4:35
זריחה  -הנץ החמה 6:03 6:03 6:02 6:02 6:01 6:00 6:00
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:39 8:39 8:39 8:38 8:38 8:38 8:37
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:21 9:20 9:20 9:20 9:19 9:19 9:19
סוז ברכות קש
10:29 10:29 10:29 10:29 10:28 10:28 10:28
חצות יום ולילה
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
מנחה גדולה
13:22 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
פלג המנחה
18:29 18:30 18:31 18:32 18:32 18:33 18:33
שקיעה
19:38 19:39 19:40 19:41 19:41 19:42 19:43
צאת הכוכבים
19:55 19:56 19:56 19:57 19:58 19:59 19:59

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

ברכת הלבנה

החל ממוצאי ט׳ באב ).(30.7.20
סוף זמנה ליל שלישי אור לי"ד מנחם אב ) (3.8.20כל הלילה.

לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בבת סימי זל

תת .נ .צ .ב .ה.

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

דברים
חזון ישעיהו
19:24
20:14
21:08

מנהל מערכת

הרב אברהם טריקי

כוחו של שברון לב

נָשׁים ָה ֵאלֶּ ה
וַ יִּ ְשׁ ַמע יְהוָ ה ֶאת קוֹל ִדּבְ ֵריכֶ ם וַ ְיִּקצֹף וַ יִּ ָשּׁבַ ע לֵ אמֹר ִאם ְיִר ֶאה ִאישׁ בָּ ֲא ִ
נִשׁבַּ ﬠְ ִתּי לָ ֵתת לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם
ַהדּוֹר ָה ָרע ַהזֶּ ה ֵאת ָה ָא ֶרץ ַהטּוֹבָ ה ֲא ֶשׁר ְ

)דברים א ,לד-לה(
אמר רב יונתן ,מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע ,שנאמר )שמואל א – ג ,יד(
ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם) .ראש השנה יח ,א(

הרי לפנינו שבועה מפורשת שיצאה מפי מלכו של עולם ,שלא יראה איש מכל
הדור ההוא את הארץ .ולפי המבואר בגמ' הנז"ל ,הרי שגזר דין שיש עמו שבועה
אינו נקרע לעולם .ואכן מקרא מלא הוא )במדבר כו ,סה( 'ולא נותר מהם איש כי אם
כלב בן יפונה ויהושע בן נון' ,ללמדך שנתקיימה שבועה זו במלואה.
ברם לעומת זאת ,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 מימרא זו ,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 שמחה זו מהי עושה ,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 .וזה סתירה גמורה לדברי
הכתוב – 'שלא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון' ,וכן לפסיקת
הש"ס – שאין שבועה של הקב"ה חוזרת ריקם.
ובאמת הרואה יראה בתוס' )ב"ב שם ד"ה יום שכלו( שהוכרחו לחלוק ע"ד המדרש
והרשב"ם הללו מכוח סתירה זו ,ופי' שמחה זו בענין אחר ,וזת"ד :לעולם גם בשנה
האחרונה מתו ,ואחר שמתו כל שש מאות אלף יוצאי מצרים וגם תמו שבעת ימי
האבל של הט"ו אלף האחרונים – בחמישה עשר באב ,עשאוהו ליו"ט גדול מאין
כמוהו מפני שעתה חזרה השכינה לשרות בישראל ,עכת"ד עי"ש.
ונראה בס"ד לבאר ביאור נכון ,ביישוב דברי המדרש והרשב"ם הנז' .דהנה הבה
ונתבונן כיצד מרגיש אדם החופר את קברו במו ידיו כאשר על ראשו מרחף גזר דין
מות! 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
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

יהיו סגורים ביום רביעי ערב צום ט אב )(29.7.20
ויפתחו בצאת הצום י אב )(30.7.20
מהשעה  21:00עד השעה 22:30

875

דבר רב העיר שליט"א

אמרו רז“ל ספר ’דברים‘ שונה מארבעת חומשי התורה
שקדמו לו ,משה רבינו ”מפי עצמו“ אמרו ברוח הקודש,
מבאר הרבי כלומר שמשה רבינו העניק לבני ישראל
כוחות ”מעצמו ומנשמתו“ ,כדי להכין אותם לקראת
הכניסה לארץ ישראל ,וזאת ע“י הידיעה שהסתיימה
לה תקופת מ“ב המסעות במדבר של ההתמודדות עם
הכוחות התקיפים של הסיטרא אחרא ,ועתה צריך להסיח
את הדעת מהרע ,ולהתמקד אך ורק בקבלת הטוב הגדול
המתקרב של הכניסה לארץ טובה ורחבה ארץ זבת חלב
ודבש .כך גם אנחנו נדרשים בתקופתינו המורכבת להסיח
את הדעת מהגלות ,ולהתמקד בהכנה הראויה לקראת
הגאולה השלמה שאנו ניצבים בפתחה ,הוספה בתורה
ובמצוות ובמעשים טובים מתוך שמחה וטוב לבב.

המקוואות לנשים

גליון מס'

