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

עורך
עוזיאל אדרי הרב

מנהל מערכת
אברהם טריקי הרב

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

מעמד הר סיניואתחנן¨ העקשן מצליח
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אומר הרבי משה רבינו ע“ה, לא הרפה והמשיך להתפלל 
גם כאשר אמר  ’ואתחנן‘  מתקט“ו תפילות כמניין  יותר 
לו הקב“ה להפסיק, מכיוון שתפילה היא חיבור להקב“ה, 
מה  ”כל  והרי  ה‘,  מלפני  ’לצאת‘  כציווי  כמוה  ולהפסיק 
אם  שאפילו  מצא“,  חוץ  עשה  הבית  בעל  לך  שאומר 
מצווה אותך הבעל הבית של העולם הקב“ה ’צא‘ אינך 
המשיח.  בביאת  תתקיים  תפילתו  ובאמת  לציית,  חייב 
מבאר הרבי על פי הסיפור עם חוני המעגל, שבדורו היה 
רעב ועשה מעגל ועמד בתפילה, ואמר אני נשבע שאיני 
מעטות  טיפות  התחילו  גשמים,  שירדו  עד  מכאן  יוצא 
אמר ’לא כך שאלתי‘, ירדו גשמי זעף שוב טען ’לא כך 
הוראה  מכאן  לומדים  ברכה.  גשמי  ירדו  ואז  שאלתי‘, 
נפלאה בעבודת ה‘ ’העקשן מצליח‘, חוני המעגל סלל את 
הדרך לכל יהודי שיכול להתעקש בתפילה ולדרוש ’איני 

זז מכאן‘, וכך בוודאי תתקבל תפילתו ברחמים וברצון.

פסוק זה יש בו כדי לאלפינו בינה, עד כמה אנו מצווים לשמר את הרושם הנורא 
והנשגב של מעמד הר סיני בקרבנו. וכה הם דברי הרמב"ן אודות אזהרה זו: 'אני 
מזהירך מאוד להישמר ולשמור עצמך מאוד מאוד לזכור מאין באו עליך המצות, 
שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך... ותודיע כל הדברים 
אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם', עי"ש. ואולי זה 
עומק כוונת דברי רבי יהודה בגמ' (שלהי ברכות סג, ב) עה"פ 'היום הזה נהייתה לעם 

מלמד שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום נתינתה בהר סיני'.
ואם יש את נפשך לדעת מהו כוחו של המראה הגדול שנגלה לעינינו במעמד הר סיני, 
'כיון שכל נשמות ישראל עד ביאת המשיח  צא ולמד לדברי הרמב"ם באגרת תימן: 
היו בהר סיני, ממילא יהודי מאמין בתוה"ק ובבורא עולם. ואדם המדבר דברי מינות 
ואפיקורסות, יתכן שלא היה במעמד ההוא בהר סיני ואינו יהודי אלא גוי וכו' שיהודי 
וענין המראה  וגם בך יאמינו לעולם', עכ"ל.  חייב להיות מאמין, כהבטחת התורה – 
הגדול הזה, מבואר בהלכותיו (יסודי התורה פ"ח ה"א), וז"ל: 'ובמה האמינו בו – במעמד הר 
סיני, שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא נגש 
אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים – משה משה לך אמור להן כך וכך. וכן הוא 
אומר פנים בפנים דבר ה' עמכם', עכ"ל. ותכלית המראה הגדול הזה, מבואר במהר"ל: 
'ודבר זה היה כדי שתתחזק האמונה חיזוק שלא ישנהו משנה מכזב ומסלף, ותגיע לנו 
האמת כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורנו', עכ"ל. ואכן כוח האמונה הוטבע בשורש 
נפשנו במעמד הר סיני, עד כדי מסקנת הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד: 'כי כיום אחרי 
מתן תורה, חסרון באמונה מגיע רק מאטימות הלב כעל ידי התאוות, ולא שיש ספיקות 
אמיתיים באמונה. כי אצל מי שעמדו רגלי אבותיו על הר סיני, נתקעה אמונה בליבם כל 

כך, שלא יתכן חסרון אמיתי באמונה אם לא שבא מאטימות הלב', עכ"ל.
וכעין זה מבואר בספר לב אליהו, אשר תמה על דברי הכתוב בישעיה הנביא
(א, ג) 'ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו – ישראל לא ידע עמי לא התבונן', היאך 
הוא בטבע שמבינים שפת  בע"ח  הרי אצל  חיים,  לבעלי  ישראל  לדמות את  יש 
אדונם המאכילם ועובד בהם, מה שאין כן אמונה של אדם בבורא עולם – שצריך 
לעמול הרבה כדי להגיע לדרגה של 'אמונה'. ולמד מכאן יסוד גדול, שגם אצל אדם 
'אמונה' היא דבר שבטבע, ומרגע שנולד מוכשר הוא לידע ולהאמין שיש בורא 
עולם. שכן כשם שבע"ח נטע בהם הקב"ה בטבעם להכיר את אדונם, כך האדם 

נטע בו בורא העולם את היכולת להכיר שיש מנהיג לעולם, עכת"ד עי"ש.
ובזה נבין דברי המגיד (הגדה של פסח): 'אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה 
דיינו'. ויש לתמוה, הלא מעמד הר סיני כשלעצמו לא היה התכלית אלא אמצעי ליתן 
עליו את התורה, ואם כן מה התועלת שיש במעמד הר סיני בלעדי נתינת התורה. ברם 
לאור האמור יובן היטב, שכן במעמד הר סיני עצמו הגיעו ישראל לדרגה של אמונה 
ובטחון אשר לא נודע כמותה מאז ומעולם, עד אשר העיד עליהם הכתוב (שמות כ, יז): 
'ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו'. ונמצא שיש תכלית גם בעצם מעמד הר 
סיני, והוא למען תהיה יראתו על פנינו מכוח המראה הגדול שראו עינינו באותו המעמד!
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פרשת השבוע
ואתחנן  –  "שבת נחמו"
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עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו�ז ברכות ק�ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

יום ג'

יד׳ מנחם אב
(4.8.20)

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"
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אורות השבת

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        
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נחמו נחמו
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ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמֹאד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך
 ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ֹּכל  ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך  (דברים ד, ט)
רק השמר לך וגו': אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמיתתם תחשבו חכמים ונבונים, 
ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים. (רש"י)

החיילהחייל
    האלמוני

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל

בר עליה ז�ל

והרבנית רחל טריקי ע�ה
בת סימי ז�ל

ת. נ. צ. ב. ה.



בברכת שבת שלום ומבורך

דבר רבני השכונותאורות הכשרות
ולבל יחסר המזג, יש לנו להזכיר בזה הערת רבותינו הראשונים ע"ד הש"ס

(קידושין לט, ב) 'דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא', כלומר שאין משלמין שכר 
מצוות בעולם הזה כי שכרו שמור לעולם הבא. וכן דרשו בגמ' (עבודה זרה ג, א)
עה"פ 'אשר אנכי מצוך היום לעשותם' (דברים ז, יא), היום לעשותם ולא היום 
לקבל שכרן, עי"ש. ויש להעיר, הרי כידוע הקב"ה מקיים כל התורה כולה, 
וכתיב (ויקרא יט, יג) 'לא תלין פעולת שכיר' וכן הוא אומר (דברים כד, טו) 'ביומו 
תתן שכרו'. ותירצו, מהא דקיי"ל שאם שכר את הפועל ע"י שליח, אינו עובר 
בבל תלין. וכיון שתורתנו הק' ניתנה ע"י שליח הלא הוא משה רבינו ע"ה, לכן 
שפיר יכול הקב"ה לעכב שכר המצוות שאין כאן משום בל תלין. ברם מכלל 
זה אתה למד, ששתי הדיברות הראשונות אשר נאמרו מפי הגבורה, בדין הוא 
שהקב"ה משלם את שכרן לאלתר בעולם הזה, עכת"ד. נמצא לפי"ז שעל 
'אמונה ובטחון', הקב"ה משלם בו ביום לקיים מ"ש ביומו תתן שכרו, שכן 
שתי דיברות ראשונות מדברות בענין האמונה בהשי"ת – 'אנכי ה' אלוהיך... 
לא יהיה לך אלוהים אחרים'. וזה לענ"ד עומק דברי הכתוב (תהלים נה, כג) 
'השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך', רוצה לומר שאם ישליך האדם את כל יהבו 

לפני ה', בדין הוא שהקב"ה ישלם לו שכרו – 'והוא יכלכלך', והבן.
ב): נט,  (מנחות  הגמ'  דברי  הם  וכה  בש"ס,  מפורש  זה  יסוד  מצאנו  ואכן 

'מאי דכתיב (ישעיה כו, ד) בטחו בה' עדי עד כי ְבָיּה ה' צור עולמים, אמר לו 
כל התולה בטחונו בהקב"ה, הרי לו מחסה בעולם הזה ובעולם הבא'. וזה 
מפורש יותר בדברי הזוה"ק (ח"א עמ' קסו) עה"פ טוב נקלה... חסר לחם 
'חסר לחם – חסר מהימנותא, אבל דורשי ה' לא יחסרו כל  יב, ט):  (משלי 
טוב. והעיקר לקבוע ולהשריש בלבו אמונה פשוטה ושלימה ותמה בלי שום 
פקפוק', עכ"ל. הרי לפנינו, שעל אמונה ובטחון בקב"ה, מקבל אדם את שכרו 

גם בעולם הזה.
'כל מה שישראל במדרש:  רבותינו  ביאור במאמר  לנו  יש  זאת  ובשכר 
אוכלים בעולם הזה, אינם אוכלים אלא בשביל שכר האמונה'. ויש לתמוה, 
מצוות  שאר  כל  וכי  מצוות,  מתרי"ג  אחת  רק  היא  האמונה  מצות  והרי 
שבתורה אין בכוחן להאכיל את ישראל בעולם הזה. ברם לדברינו יובן היטב, 

שכן שכר מצוות בהאי עלמא ליכא, זולת מצות האמונה, וכדפי'.
וכמו כן יאירו בזה דברי רבותינו בגמ' (פסחים קיח, א): 'קשין מזונותיו של

קושי  קיים  וכי  המפרשים,  מן  רבים  נזעקו  וכבר  סוף'.  ים  כקריעת  אדם 
כביכול אצל הקב"ה אשר במאמרו יצר את כל הבריאה, לזון את האדם 
או לקרוע את הים. זאת ועוד, מה הקשר שבין מזונות האדם – לקריעת 
ים סוף, עד שכרכום רבותינו זה בזה. וידועים דברי החפץ חיים (מעשי למלך
עה"ת) אשר למד מזה, כשם שבקריעת ים סוף לא נבקעו המים עד אשר 
הוכיחו בנ"י את אמונתם בפועל ע"י שקפצו למים, כמאמר הכתוב 'מה 
האדם  שעל  המזונות,  לענין  הוא  כך   – ויסעו'  בנ"י  אל  דבר  אלי  תצעק 
כיצד  כלשהו  מושג  לו  שיהיה  בלי  הראשונית  ההשתדלות  את  לעשות 
יתפרנס בהמשך, ורק אז תבוא ברכת ה' ולא יחסר דבר למחייתו, עכת"ד.
וגדולה מזו ביארו בספרי החסידות, על פי דברי הגמ' (קידושין פב, א):
פרנסתי'.  את  וקיפחתי  מעשי  את  הריעותי  אלעזר,  בן  רבי שמעון  'אמר 
לו  ומזומנים  מוכנים  אדם  של  מזונותיו  שאמנם  לומר,  יש  שפיר  ולפי"ז 
אלא  וכו',  לו מראש השנה  קצובים  אדם  'מזונותיו של  רבותינו  כמאמר 
שהאדם מקפח את מזונותיו ע"י קלקול מעשיו. וז"ש 'קשין מזונותיו של 
האדם – כקריעת ים סוף', רוצה לומר שכשם שבמעמד קריעת הים לא 
היו בנ"י ראויים לנס הצלתם, כמו שאמרו מלאכי השרת 'מה ראית להציל 
את אלו ולהטביע את אלו הרי הללו והללו עובדי עבודה זרה' וזה הקושי 
כביכול לפני ה' האמור לגבי קריעת הים – כך הוא לענין המזונות, שקשין 
נמצאנו  זה  ומכלל  והבן.  מזונותיו,  את  קלקלו  שמעשיו  מפני  מזונותיו 
למדים, שעל כל פנים זוכה האדם במזונותיו בזכות מידת 'האמונה', אף 
על פי שאינו ראוי להם מצד קלקול מעשיו – כשם שלא נקרע הים אלא 
בזכות מידת האמונה, וכדפי'. וזה יתד נאמן לכל דברינו באורך מאמר זה.
מעשה ביהודי אחד שנכנס אל האדמו"ר רבי דוד מטאלנא זצ"ל, ושטח

בפניו את מצבו הכלכלי הדחוק, תוך כדי שהוא מפטיר באנחה את דברי 
רבי שמעון בן אלעזר 'הריעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי'. נענה הרב 
ואמר, 'ההבדל בינך לבין רבי שמעון בן אלעזר, שהוא נאנח ב'הריעותי את 

מעשי', ואילו אתה נאנח ב'קיפחתי את פרנסתי'!

בס"ד

אורות ההלכה
בס"ד

אורות הפרשה
האות וא"ו אות החיים

'לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ברעך עד שווא' (ה, 
יז), צריך להבין מדוע נאמר האות וא"ו ב"ו'לא תנאף ו'לא תגנוב 
כמו  נאמר  לא  תרצח'  ב'לא  ואילו  שווא"  עד  ברעך  תענה  ו'לא 
בשאר הדברות, וכן הקשה רבי יוסי בזוהר הקדוש (ח"ג רסא, א) 
על  ה'בן לאשרי'  וא"ו ב"לא תרצח", מבאר  אמאי לא כתיב אות 
פי מה שכתב הזוהר הקדוש (ח"ג ב, א) שהאות וא"ו היא נקראת 
וא"ו היא  (קיח, ב) שהאות  בתיקוני הזוהר  וכתב  "אות החיים", 
אות' (בראשית ד, טו), ולפי  'וישם ה' לקין  מה שנאמר אצל קין 
כי הרוצח חטאו  אות וא"ו  זה יובן מדוע ב"לא תרצח" לא נאמר 
הוא שקטע את החיים ולקחם מהאדם שרצחו נפש, ועל כן נחסר 

בדיבור זה האות וא"ו אות החיים.

התורה וכ"ד בתי דינים בשמים
(ה,  רעך'  אשת  תחמוד  ולא  תגנוב,  ולא  תנאף  ולא  תרצח  'לא 
הללו"  "ווי"ן  אותיות  שהארבע  זוטרתי  בפסיקתא  איתא  יז-יח), 
ו'לא תענה  ו'לא תגנוב  "ו'לא תנאף  שנתווספו בלוחות השניות 
ספרים"  "כ"ד  כנגד  שהם  "כ"ד",  בגימטריה  הם  תחמוד"  ו'לא 
להבין  וצריך  לישראל,  לעמוד  שעתידים  הקדושה  התורה  של 
האות וא"ו דווקא לכ"ד הספרים. מבאר  מה הקשר בין תוספת 
ה'ברכה משולשת' על פי מה שכתב בזוהר הקדוש (ח"ג ב, א) 
על הפסוק שאמרה רחב למרגלים ביריחו, 'ועתה הישבעו נא לי 
בה' כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד 
ונתתם לי אות אמת' (יהושע ב, יב), מהו "אות אמת" דא אות וא"ו 
דכתיב "ו'ה' אלוקיכם" שנאמר 'וה' אלוקיכם מלככם' (שמואל-א 
יב, יב), וכדאיתא במסכת ברכות (פ"ב מ"ב) רבי יהודה אומר אין 
אלוקים  'וה'  דכתיב  ויציב  לאמת  אלוקיכם  ה'  אני  בין  מפסיקין 
אמת' (ירמיהו י, י). ועל פי זה יובן מה שכתב הזוהר הקדוש (ח"ג 
"כ"ד בתי דינים" בסוד יש  קלו, ב. רצג, א) בבית דין של מעלה 
כ"ד צירופי שם הקדוש א"ד, וזהו שכתב במדרש רבה (בראשית 
הקב"ה ובית דינו. אמר  הכוונה  "וה'"  פנ"א, ב) כל מקום דכתיב 
רבי חלבו 'וה' המטיר על סדום' זה גבריאל 'מאת ה' מן השמים' 

זה הקב"ה.

התורה מקרבת את הגאולה
שיעל  ההוד  "בך  גימטריה  אחד"  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע 
הכוונה,  זיע"א  מרעננה  הצדיק  מבאר  טוב",  נוה  יהל  בראשי 
שבזכות לימוד תורתינו הקדושה הנבטאת בכ"ב אותיות, ובזכות 
כבוד התורה כיבוד לומדיה הוד והדר נשווה עליהם, נזכה לקרב את 
הגאולה השלימה שיגאלנו הקב"ה ויעלה בראשינו, כמו שנאמר 
'ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם' (מיכה ב, יג), ויוריד לנו את בית 
ברש"י  בית המקדש של אש משמים. כמבואר  נווה הטוב  חיינו 
במסכת ראש השנה (ל, א), ובמסכת סוכה (מא, א), שיהל ויאיר 
וכמו שכתב  נווה טוב,  ויהיה  בית המקדש מן השמים  ויבנה  לנו 
לימוד  בזכות  השלימה  שהגאולה  ג)  פ"ז,  (ויקרא  רבה  במדרש 
התורה שאין הגלויות מתכנסות אלא בזכות המשנה שנאמר 'גם 

כי יתנו בגוים עתה אקבצם' (הושע ח, י), תיכף בימינו אמן.

חלק אלוקה ממעל ממש
"שמע ישראל" גימטריה "שורש מעלה", הכוונה, שהנשמות של 
בני ישראל שורשן גבוה ועליון מאד מאילן הנשמות הטוב, כמ"ש 
בעל התניא זי"ע (פ"ב) הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה 
ממעל ממש, וכמו שכתבו התוספות במסכת עבודה זרה (ה, א).

ברית קודש
"ברית". "בם" ראשי תיבות  גימטריה  ז), "ודברת"  (ו,  'ודברת בם' 
"ברית מילה", כמו שכתב בספר יצירה (פ״א) ובמפרשים שם, וכן 
בספר אוהב ישראל (פרשת ויחי ד״ה ויקרא יעקב. פרשת תצוה 
ד״ה ועשית את מעיל), ובליקוטי שפת אמת (ליקוטי ברית מילה) 
שהפה והלשון של האדם נקראים גם כן "ברית" – "ברית הלשון" 
ובו תלוי "ברית קודש", ש'ברית הלשון' מכוון כנגד 'ברית המעור', 
לזכות  נפשו  מצרות  שומר  אסורים  מדברים  ולשונו  פיו  השומר 
למעלה עליונה של שמירת הברית קודש, וזהו "ברית", רומז לפה 
ראשי  "ב"ם"  הדיבור.  שהוא  הלשון"  "ברית  הנקראת  האדם  של 

תיבות "ברית מילה" שזוכה לשמור גם את "ברית קודש".

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם מיכאל מאמאן

הרה"ג אברהם מיכאל מאמאן שליט"א
רב שכונת דרום

וראש ישיבת ״תורה אור״ באר שבע

צומו וצולו
זה  רש"י,  אומר  (ג,כג)  לאמר"  ההיא  בעת  ה'  אל  "ואתחנן 
ומשמעות הכתוב כפשוטו אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה, 
"ואתפלל" ש"תחינה" היא בקשה בהכנעת הלב, דהיינו על דבר
קוראים באב  תשעה  שלאחר  לכולם וידוע  מאוד.  לו  צריך  שהוא 
(סימן חודש  ראש  הלכות  חיים"  ב"אורח  הטור  ואתחנן,  פרשת 
סימן לקריאת פרשיות התורה לפני החגים, תכח' סעיף ד') מביא:
לשנה הפשוטה "פקדו ופסחו", ולשנה מעוברת "סגרו ופסחו", "מנו
ועצרו", "צומו וצלו", "קומו ותקעו". פירוש הדברים, עזרא תיקן להם
לישראל שיהיו מקדימים וקורין, בשנה פשוטה קורין לעולם פרשת
פקיד, צו  צו שתרגום  פרשת  דהיינו  "פקדו"  וזהו  הפסח,  קודם  צו 
[שצריך מצורע  קורין פרשת  ובשנה מעוברת  היינו פסח.  ו"פסחו" 
הסגר] קודם הפסח וזהו "סגרו ופסחו". "מנו ועצרו" פירוש, שלעולם 
קורין פרשת במדבר שיש בה מניינם של ישראל קודם עצרת שהוא
יום שבועות, והטעם כדי שתפסיק פרשת במדבר בין פרשת בחקתי
יום הדין על ובין חג השבועות שהוא  ותוכחות  שנזכרו בה קללות 
הפירות, שלא יקראו הקללות סמוך ליום הדין ויהיה ח"ו פתחון פה
שלעולם צום תשעה באב קודם לשטן לקטרג. "צומו וצלו" פירוש
ו"אתחנן" שפרשת  לומר  רצונו  וצלו"  "צומו  ועוד  ואתחנן,  פרשת 
צום תשעה באב, להיות בשבת שאחר  צריכה  ו"צליתי"  שתרגומו 
ואחר יום העכור נקרא פרשת ואתחנן שיש בה עניני תפילה וקבלת
התורה, כדי שיקבלו על עצמם לקיים התורה כאילו קבלוה מחדש.
"קומו ותקעו" פירוש שלעולם קורין פרשת אתם נצבים קודם ראש
להתבונן  השנה מפני שיש בה ענין תשובה וזהו "קומו ותקעו". יש
חג  בסימנים שכתב הטור לקריאת הפרשיות שלפני החג: לגבי
הפסח כתב "פקדו ופסחו" דהיינו שקודם קורין פרשת צו שפירושה
"פקדו" ואחר כך "פסחו" שהכוונה שאחרי קריאת פרשת צו בא חג
ופסחו" דהיינו, סימן "סגרו  וכן לגבי שנה מעוברת כתב:  הפסח. 
המצורע של  להסגר  הכוונה  "סגרו"  שהוא  מצורע  פרשת  קוראים 

שקודם  אותו דבר לגבי חג השבועות כתב: ואחר כך בא חג הפסח.
לחג קורין פרשת במדבר שיש בה מניינם של ישראל והיינו "מנו"
ואחר כך "עצרו" היינו עצרת שהוא חג השבועות. וכן "קומו ותקעו"
פרוש, שלעולם קורין פרשת אתם נצבים והיינו "קומו" ואחר כך בא
"תקעו" שהוא ראש השנה שבו תוקעים בשופר. אבל כאשר הטור
נותן סימן ליום ט' באב הוא אינו נותן סימן לשבת שלפני יום ט' באב
אלא נותן סימן לשבת שבאה לאחר ט' באב וכך הוא כותב "צומו"
שהיא ואתחנן  פרשת  דהיינו  "צלו" כך  ואחר  באב  ט'  צום  והיינו 
מדוע לגבי ט' באב הטור אינו וסימנה "צלו". ויש להבין "תפילה"
נותן סימן לפרשה שקוראים לפני ט' באב אלה נותן סימן לפרשה
שקוראים אחרי ט' באב ואומר קודם "צומו" שהוא הצום ואחר כך

"צלו" שזה פרשת ואתחנן? אלא כוונת הטור ללמד אותנו, שאומנם 
ידי שעם על  תיקווה  לנו  יש  זאת  בכל   , נגאלנו  ולא  באב  ט'  עבר 
עליו כשנגזרה  שגם  ממשה  למדנו  וזאת  להתפלל,  ימשיך  ישראל 
גזירה עמד בתפלה, ולא הרפה והתפלל כמנין ו"אתחנן" חמש מאות
וחמש עשרה [תקט"ו] תפלות, ולא התייאש, ואכן כל תפלה עושה
רושם ופועלת, גם אם טרם מוצאים אנו את הישועה. כל תפלה מצד
עצמה בעלת השפעה, כדוגמת מקדחה הקודחת אף על משטח חזק
ונוקשה ביותר, אף על פי שלא זוכה הקודח לראות מיד את התהוות
הנקב, אך זה ברור שכל סיבוב וסיבוב, מצליח לעשות חריץ אפילו
במשטח פלדה, עד שלבסוף אף יצליח לראות כיצד פלש והבקיע.
כך ביחס לתפלה, אין לנו חלילה להרפות ולהרים ידיים, כי על ידי
תפלה ואמונה נזכה שיקרינו עלינו את אור הגאולה. וכך בפרשתנו
אומר הקב"ה למשה: "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"
ולכאורה אם הקב"ה שמע בל כך הרבה תפלות, עד שעברו את
פעם החמש מאות, מדוע אין הקב"ה רוצה לשמוע עוד אף תפלה
כל לקדוח  בתפלותיו  הצליח  משה  כאמור,  אלא  ממשה?  אחת 
כך הרבה לעומק עד שיודע תעלומות ידע שעוד תוספת תפלה
אחת תהיה מכרעת את עמדת אותה חומת ברזל, ותהיה בוקעת
ועולה, אך הואיל והקב"ה לא חפץ בכניסת משה לארץ, על כן

מנעו בצו "אל תוסף".

הלכות קריאת התורה



בברכת שבת שלום ומבורך

דבר רבני השכונותאורות הכשרות
ולבל יחסר המזג, יש לנו להזכיר בזה הערת רבותינו הראשונים ע"ד הש"ס 
(קידושין לט, ב) 'דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא', כלומר שאין משלמין שכר 
מצוות בעולם הזה כי שכרו שמור לעולם הבא. וכן דרשו בגמ' (עבודה זרה ג, א)
עה"פ 'אשר אנכי מצוך היום לעשותם' (דברים ז, יא), היום לעשותם ולא היום 
לקבל שכרן, עי"ש. ויש להעיר, הרי כידוע הקב"ה מקיים כל התורה כולה, 
וכתיב (ויקרא יט, יג) 'לא תלין פעולת שכיר' וכן הוא אומר (דברים כד, טו) 'ביומו 
תתן שכרו'. ותירצו, מהא דקיי"ל שאם שכר את הפועל ע"י שליח, אינו עובר 
בבל תלין. וכיון שתורתנו הק' ניתנה ע"י שליח הלא הוא משה רבינו ע"ה, לכן 
שפיר יכול הקב"ה לעכב שכר המצוות שאין כאן משום בל תלין. ברם מכלל 
זה אתה למד, ששתי הדיברות הראשונות אשר נאמרו מפי הגבורה, בדין הוא 
שהקב"ה משלם את שכרן לאלתר בעולם הזה, עכת"ד. נמצא לפי"ז שעל 
'אמונה ובטחון', הקב"ה משלם בו ביום לקיים מ"ש ביומו תתן שכרו, שכן 
שתי דיברות ראשונות מדברות בענין האמונה בהשי"ת – 'אנכי ה' אלוהיך... 
לא יהיה לך אלוהים אחרים'. וזה לענ"ד עומק דברי הכתוב (תהלים נה, כג) 
'השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך', רוצה לומר שאם ישליך האדם את כל יהבו 

לפני ה', בדין הוא שהקב"ה ישלם לו שכרו – 'והוא יכלכלך', והבן.
ב):  נט,  (מנחות  הגמ'  דברי  הם  וכה  בש"ס,  מפורש  זה  יסוד  מצאנו  ואכן 
'מאי דכתיב (ישעיה כו, ד) בטחו בה' עדי עד כי ְבָיּה ה' צור עולמים, אמר לו 
כל התולה בטחונו בהקב"ה, הרי לו מחסה בעולם הזה ובעולם הבא'. וזה 
מפורש יותר בדברי הזוה"ק (ח"א עמ' קסו) עה"פ טוב נקלה... חסר לחם 
'חסר לחם – חסר מהימנותא, אבל דורשי ה' לא יחסרו כל  יב, ט):  (משלי 
טוב. והעיקר לקבוע ולהשריש בלבו אמונה פשוטה ושלימה ותמה בלי שום 
פקפוק', עכ"ל. הרי לפנינו, שעל אמונה ובטחון בקב"ה, מקבל אדם את שכרו 

גם בעולם הזה.
'כל מה שישראל  במדרש:  רבותינו  ביאור במאמר  לנו  יש  זאת  ובשכר 
אוכלים בעולם הזה, אינם אוכלים אלא בשביל שכר האמונה'. ויש לתמוה, 
מצוות  שאר  כל  וכי  מצוות,  מתרי"ג  אחת  רק  היא  האמונה  מצות  והרי 
שבתורה אין בכוחן להאכיל את ישראל בעולם הזה. ברם לדברינו יובן היטב, 

שכן שכר מצוות בהאי עלמא ליכא, זולת מצות האמונה, וכדפי'.
וכמו כן יאירו בזה דברי רבותינו בגמ' (פסחים קיח, א): 'קשין מזונותיו של 
קושי  קיים  וכי  המפרשים,  מן  רבים  נזעקו  וכבר  סוף'.  ים  כקריעת  אדם 
כביכול אצל הקב"ה אשר במאמרו יצר את כל הבריאה, לזון את האדם 
או לקרוע את הים. זאת ועוד, מה הקשר שבין מזונות האדם – לקריעת 
ים סוף, עד שכרכום רבותינו זה בזה. וידועים דברי החפץ חיים (מעשי למלך 
עה"ת) אשר למד מזה, כשם שבקריעת ים סוף לא נבקעו המים עד אשר 
הוכיחו בנ"י את אמונתם בפועל ע"י שקפצו למים, כמאמר הכתוב 'מה 
האדם  שעל  המזונות,  לענין  הוא  כך   – ויסעו'  בנ"י  אל  דבר  אלי  תצעק 
כיצד  כלשהו  מושג  לו  שיהיה  בלי  הראשונית  ההשתדלות  את  לעשות 
יתפרנס בהמשך, ורק אז תבוא ברכת ה' ולא יחסר דבר למחייתו, עכת"ד.

וגדולה מזו ביארו בספרי החסידות, על פי דברי הגמ' (קידושין פב, א): 
פרנסתי'.  את  וקיפחתי  מעשי  את  הריעותי  אלעזר,  בן  רבי שמעון  'אמר 
לו  ומזומנים  מוכנים  אדם  של  מזונותיו  שאמנם  לומר,  יש  שפיר  ולפי"ז 
אלא  וכו',  לו מראש השנה  קצובים  אדם  'מזונותיו של  רבותינו  כמאמר 
שהאדם מקפח את מזונותיו ע"י קלקול מעשיו. וז"ש 'קשין מזונותיו של 
האדם – כקריעת ים סוף', רוצה לומר שכשם שבמעמד קריעת הים לא 
היו בנ"י ראויים לנס הצלתם, כמו שאמרו מלאכי השרת 'מה ראית להציל 
את אלו ולהטביע את אלו הרי הללו והללו עובדי עבודה זרה' וזה הקושי 
כביכול לפני ה' האמור לגבי קריעת הים – כך הוא לענין המזונות, שקשין 
נמצאנו  זה  ומכלל  והבן.  מזונותיו,  את  קלקלו  שמעשיו  מפני  מזונותיו 
למדים, שעל כל פנים זוכה האדם במזונותיו בזכות מידת 'האמונה', אף 
על פי שאינו ראוי להם מצד קלקול מעשיו – כשם שלא נקרע הים אלא 
בזכות מידת האמונה, וכדפי'. וזה יתד נאמן לכל דברינו באורך מאמר זה.

מעשה ביהודי אחד שנכנס אל האדמו"ר רבי דוד מטאלנא זצ"ל, ושטח 
בפניו את מצבו הכלכלי הדחוק, תוך כדי שהוא מפטיר באנחה את דברי 
רבי שמעון בן אלעזר 'הריעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי'. נענה הרב 
ואמר, 'ההבדל בינך לבין רבי שמעון בן אלעזר, שהוא נאנח ב'הריעותי את 

מעשי', ואילו אתה נאנח ב'קיפחתי את פרנסתי'!

בס"ד

אורות ההלכה
בס"ד

אורות הפרשה
האות וא"ו אות החיים

'לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ברעך עד שווא' (ה, 
יז), צריך להבין מדוע נאמר האות וא"ו ב"ו'לא תנאף ו'לא תגנוב 
כמו  נאמר  לא  תרצח'  ב'לא  ואילו  שווא"  עד  ברעך  תענה  ו'לא 
בשאר הדברות, וכן הקשה רבי יוסי בזוהר הקדוש (ח"ג רסא, א) 
על  ה'בן לאשרי'  וא"ו ב"לא תרצח", מבאר  אמאי לא כתיב אות 
פי מה שכתב הזוהר הקדוש (ח"ג ב, א) שהאות וא"ו היא נקראת 
וא"ו היא  (קיח, ב) שהאות  בתיקוני הזוהר  וכתב  "אות החיים", 
אות' (בראשית ד, טו), ולפי  'וישם ה' לקין  מה שנאמר אצל קין 
כי הרוצח חטאו  אות וא"ו  זה יובן מדוע ב"לא תרצח" לא נאמר 
הוא שקטע את החיים ולקחם מהאדם שרצחו נפש, ועל כן נחסר 

בדיבור זה האות וא"ו אות החיים.

התורה וכ"ד בתי דינים בשמים
(ה,  רעך'  אשת  תחמוד  ולא  תגנוב,  ולא  תנאף  ולא  תרצח  'לא 
הללו"  "ווי"ן  אותיות  שהארבע  זוטרתי  בפסיקתא  איתא  יז-יח), 
ו'לא תענה  ו'לא תגנוב  "ו'לא תנאף  שנתווספו בלוחות השניות 
ספרים"  "כ"ד  כנגד  שהם  "כ"ד",  בגימטריה  הם  תחמוד"  ו'לא 
להבין  וצריך  לישראל,  לעמוד  שעתידים  הקדושה  התורה  של 
האות וא"ו דווקא לכ"ד הספרים. מבאר  מה הקשר בין תוספת 
ה'ברכה משולשת' על פי מה שכתב בזוהר הקדוש (ח"ג ב, א) 
על הפסוק שאמרה רחב למרגלים ביריחו, 'ועתה הישבעו נא לי 
בה' כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד 
ונתתם לי אות אמת' (יהושע ב, יב), מהו "אות אמת" דא אות וא"ו 
דכתיב "ו'ה' אלוקיכם" שנאמר 'וה' אלוקיכם מלככם' (שמואל-א 
יב, יב), וכדאיתא במסכת ברכות (פ"ב מ"ב) רבי יהודה אומר אין 
אלוקים  'וה'  דכתיב  ויציב  לאמת  אלוקיכם  ה'  אני  בין  מפסיקין 
אמת' (ירמיהו י, י). ועל פי זה יובן מה שכתב הזוהר הקדוש (ח"ג 
"כ"ד בתי דינים" בסוד יש  קלו, ב. רצג, א) בבית דין של מעלה 
כ"ד צירופי שם הקדוש א"ד, וזהו שכתב במדרש רבה (בראשית 
הקב"ה ובית דינו. אמר  הכוונה  "וה'"  פנ"א, ב) כל מקום דכתיב 
רבי חלבו 'וה' המטיר על סדום' זה גבריאל 'מאת ה' מן השמים' 

זה הקב"ה.

התורה מקרבת את הגאולה
שיעל  ההוד  "בך  גימטריה  אחד"  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע 
הכוונה,  זיע"א  מרעננה  הצדיק  מבאר  טוב",  נוה  יהל  בראשי 
שבזכות לימוד תורתינו הקדושה הנבטאת בכ"ב אותיות, ובזכות 
כבוד התורה כיבוד לומדיה הוד והדר נשווה עליהם, נזכה לקרב את 
הגאולה השלימה שיגאלנו הקב"ה ויעלה בראשינו, כמו שנאמר 
'ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם' (מיכה ב, יג), ויוריד לנו את בית 
ברש"י  בית המקדש של אש משמים. כמבואר  נווה הטוב  חיינו 
במסכת ראש השנה (ל, א), ובמסכת סוכה (מא, א), שיהל ויאיר 
וכמו שכתב  נווה טוב,  ויהיה  בית המקדש מן השמים  ויבנה  לנו 
לימוד  בזכות  השלימה  שהגאולה  ג)  פ"ז,  (ויקרא  רבה  במדרש 
התורה שאין הגלויות מתכנסות אלא בזכות המשנה שנאמר 'גם 

כי יתנו בגוים עתה אקבצם' (הושע ח, י), תיכף בימינו אמן.

חלק אלוקה ממעל ממש
"שמע ישראל" גימטריה "שורש מעלה", הכוונה, שהנשמות של 
בני ישראל שורשן גבוה ועליון מאד מאילן הנשמות הטוב, כמ"ש 
בעל התניא זי"ע (פ"ב) הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה 
ממעל ממש, וכמו שכתבו התוספות במסכת עבודה זרה (ה, א).

ברית קודש
"ברית". "בם" ראשי תיבות  גימטריה  ז), "ודברת"  (ו,  'ודברת בם' 
"ברית מילה", כמו שכתב בספר יצירה (פ״א) ובמפרשים שם, וכן 
בספר אוהב ישראל (פרשת ויחי ד״ה ויקרא יעקב. פרשת תצוה 
ד״ה ועשית את מעיל), ובליקוטי שפת אמת (ליקוטי ברית מילה) 
שהפה והלשון של האדם נקראים גם כן "ברית" – "ברית הלשון" 
ובו תלוי "ברית קודש", ש'ברית הלשון' מכוון כנגד 'ברית המעור', 
לזכות  נפשו  מצרות  שומר  אסורים  מדברים  ולשונו  פיו  השומר 
למעלה עליונה של שמירת הברית קודש, וזהו "ברית", רומז לפה 
ראשי  "ב"ם"  הדיבור.  שהוא  הלשון"  "ברית  הנקראת  האדם  של 

תיבות "ברית מילה" שזוכה לשמור גם את "ברית קודש".

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם מיכאל מאמאן

הרה"ג אברהם מיכאל מאמאן שליט"א
רב שכונת דרום

וראש ישיבת ״תורה אור״ באר שבע

צומו וצולו
זה  רש"י,  אומר  (ג,כג)  לאמר"  ההיא  בעת  ה'  אל  "ואתחנן 
ומשמעות הכתוב כפשוטו  אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה, 
"ואתפלל" ש"תחינה" היא בקשה בהכנעת הלב, דהיינו על דבר 
קוראים  באב  תשעה  שלאחר  לכולם  וידוע  מאוד.  לו  צריך  שהוא 
(סימן  חודש  ראש  הלכות  חיים"  ב"אורח  הטור  ואתחנן,  פרשת 
תכח' סעיף ד') מביא: סימן לקריאת פרשיות התורה לפני החגים, 
לשנה הפשוטה "פקדו ופסחו", ולשנה מעוברת "סגרו ופסחו", "מנו 
ועצרו", "צומו וצלו", "קומו ותקעו". פירוש הדברים, עזרא תיקן להם 
לישראל שיהיו מקדימים וקורין, בשנה פשוטה קורין לעולם פרשת 
פקיד,  צו  צו שתרגום  פרשת  דהיינו  "פקדו"  וזהו  הפסח,  קודם  צו 
[שצריך  מצורע  קורין פרשת  ובשנה מעוברת  היינו פסח.  ו"פסחו" 
הסגר] קודם הפסח וזהו "סגרו ופסחו". "מנו ועצרו" פירוש, שלעולם 
קורין פרשת במדבר שיש בה מניינם של ישראל קודם עצרת שהוא 
יום שבועות, והטעם כדי שתפסיק פרשת במדבר בין פרשת בחקתי 
יום הדין על  ובין חג השבועות שהוא  ותוכחות  שנזכרו בה קללות 
הפירות, שלא יקראו הקללות סמוך ליום הדין ויהיה ח"ו פתחון פה 
לשטן לקטרג. "צומו וצלו" פירוש שלעולם צום תשעה באב קודם 
ו"אתחנן"  שפרשת  לומר  רצונו  וצלו"  "צומו  ועוד  ואתחנן,  פרשת 
צום תשעה באב,  להיות בשבת שאחר  צריכה  ו"צליתי"  שתרגומו 
ואחר יום העכור נקרא פרשת ואתחנן שיש בה עניני תפילה וקבלת 
התורה, כדי שיקבלו על עצמם לקיים התורה כאילו קבלוה מחדש. 
"קומו ותקעו" פירוש שלעולם קורין פרשת אתם נצבים קודם ראש 
השנה מפני שיש בה ענין תשובה וזהו "קומו ותקעו". יש להתבונן 
בסימנים שכתב הטור לקריאת הפרשיות שלפני החג: לגבי חג 
הפסח כתב "פקדו ופסחו" דהיינו שקודם קורין פרשת צו שפירושה 
"פקדו" ואחר כך "פסחו" שהכוונה שאחרי קריאת פרשת צו בא חג 
ופסחו" דהיינו,  סימן "סגרו  וכן לגבי שנה מעוברת כתב:  הפסח. 
המצורע  של  להסגר  הכוונה  "סגרו"  שהוא  מצורע  פרשת  קוראים 
ואחר כך בא חג הפסח. אותו דבר לגבי חג השבועות כתב: שקודם 
לחג קורין פרשת במדבר שיש בה מניינם של ישראל והיינו "מנו" 
ואחר כך "עצרו" היינו עצרת שהוא חג השבועות. וכן "קומו ותקעו" 
פרוש, שלעולם קורין פרשת אתם נצבים והיינו "קומו" ואחר כך בא 
"תקעו" שהוא ראש השנה שבו תוקעים בשופר. אבל כאשר הטור

נותן סימן ליום ט' באב הוא אינו נותן סימן לשבת שלפני יום ט' באב 
אלא נותן סימן לשבת שבאה לאחר ט' באב וכך הוא כותב "צומו"
שהיא  ואתחנן  פרשת  דהיינו  "צלו"  כך  ואחר  באב  ט'  צום  והיינו 
"תפילה" וסימנה "צלו". ויש להבין מדוע לגבי ט' באב הטור אינו 
נותן סימן לפרשה שקוראים לפני ט' באב אלה נותן סימן לפרשה 
שקוראים אחרי ט' באב ואומר קודם "צומו" שהוא הצום ואחר כך 
"צלו" שזה פרשת ואתחנן? אלא כוונת הטור ללמד אותנו, שאומנם 
ידי שעם  על  תיקווה  לנו  יש  זאת  בכל   , נגאלנו  ולא  באב  ט'  עבר 
עליו  כשנגזרה  שגם  ממשה  למדנו  וזאת  להתפלל,  ימשיך  ישראל 
גזירה עמד בתפלה, ולא הרפה והתפלל כמנין ו"אתחנן" חמש מאות 
וחמש עשרה [תקט"ו] תפלות, ולא התייאש, ואכן כל תפלה עושה 
רושם ופועלת, גם אם טרם מוצאים אנו את הישועה. כל תפלה מצד 
עצמה בעלת השפעה, כדוגמת מקדחה הקודחת אף על משטח חזק 
ונוקשה ביותר, אף על פי שלא זוכה הקודח לראות מיד את התהוות 
הנקב, אך זה ברור שכל סיבוב וסיבוב, מצליח לעשות חריץ אפילו 
במשטח פלדה, עד שלבסוף אף יצליח לראות כיצד פלש והבקיע. 
כך ביחס לתפלה, אין לנו חלילה להרפות ולהרים ידיים, כי על ידי 
תפלה ואמונה נזכה שיקרינו עלינו את אור הגאולה. וכך בפרשתנו 
אומר הקב"ה למשה: "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" 
ולכאורה אם הקב"ה שמע בל כך הרבה תפלות, עד שעברו את 
פעם החמש מאות, מדוע אין הקב"ה רוצה לשמוע עוד אף תפלה 
כל  לקדוח  בתפלותיו  הצליח  משה  כאמור,  אלא  ממשה?  אחת 
כך הרבה לעומק עד שיודע תעלומות ידע שעוד תוספת תפלה 
אחת תהיה מכרעת את עמדת אותה חומת ברזל, ותהיה בוקעת 
ועולה, אך הואיל והקב"ה לא חפץ בכניסת משה לארץ, על כן 

מנעו בצו "אל תוסף".

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

עורך
עוזיאל אדרי הרב

מנהל מערכת
אברהם טריקי הרב

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

מעמד הר סיניואתחנן¨ העקשן מצליח
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אומר הרבי משה רבינו ע“ה, לא הרפה והמשיך להתפלל 
גם כאשר אמר  ’ואתחנן‘  מתקט“ו תפילות כמניין  יותר 
לו הקב“ה להפסיק, מכיוון שתפילה היא חיבור להקב“ה, 
מה  ”כל  והרי  ה‘,  מלפני  ’לצאת‘  כציווי  כמוה  ולהפסיק 
אם  שאפילו  מצא“,  חוץ  עשה  הבית  בעל  לך  שאומר 
מצווה אותך הבעל הבית של העולם הקב“ה ’צא‘ אינך 
המשיח.  בביאת  תתקיים  תפילתו  ובאמת  לציית,  חייב 
מבאר הרבי על פי הסיפור עם חוני המעגל, שבדורו היה 
רעב ועשה מעגל ועמד בתפילה, ואמר אני נשבע שאיני 
מעטות  טיפות  התחילו  גשמים,  שירדו  עד  מכאן  יוצא 
אמר ’לא כך שאלתי‘, ירדו גשמי זעף שוב טען ’לא כך 
הוראה  מכאן  לומדים  ברכה.  גשמי  ירדו  ואז  שאלתי‘, 
נפלאה בעבודת ה‘ ’העקשן מצליח‘, חוני המעגל סלל את 
הדרך לכל יהודי שיכול להתעקש בתפילה ולדרוש ’איני 

זז מכאן‘, וכך בוודאי תתקבל תפילתו ברחמים וברצון.

פסוק זה יש בו כדי לאלפינו בינה, עד כמה אנו מצווים לשמר את הרושם הנורא 
והנשגב של מעמד הר סיני בקרבנו. וכה הם דברי הרמב"ן אודות אזהרה זו: 'אני 
מזהירך מאוד להישמר ולשמור עצמך מאוד מאוד לזכור מאין באו עליך המצות, 
שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך... ותודיע כל הדברים 
אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם', עי"ש. ואולי זה 
עומק כוונת דברי רבי יהודה בגמ' (שלהי ברכות סג, ב) עה"פ 'היום הזה נהייתה לעם 

מלמד שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום נתינתה בהר סיני'.
ואם יש את נפשך לדעת מהו כוחו של המראה הגדול שנגלה לעינינו במעמד הר סיני, 
'כיון שכל נשמות ישראל עד ביאת המשיח  צא ולמד לדברי הרמב"ם באגרת תימן: 
היו בהר סיני, ממילא יהודי מאמין בתוה"ק ובבורא עולם. ואדם המדבר דברי מינות 
ואפיקורסות, יתכן שלא היה במעמד ההוא בהר סיני ואינו יהודי אלא גוי וכו' שיהודי 
וענין המראה  וגם בך יאמינו לעולם', עכ"ל.  חייב להיות מאמין, כהבטחת התורה – 
הגדול הזה, מבואר בהלכותיו (יסודי התורה פ"ח ה"א), וז"ל: 'ובמה האמינו בו – במעמד הר 
סיני, שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא נגש 
אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים – משה משה לך אמור להן כך וכך. וכן הוא 
אומר פנים בפנים דבר ה' עמכם', עכ"ל. ותכלית המראה הגדול הזה, מבואר במהר"ל: 
'ודבר זה היה כדי שתתחזק האמונה חיזוק שלא ישנהו משנה מכזב ומסלף, ותגיע לנו 
האמת כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורנו', עכ"ל. ואכן כוח האמונה הוטבע בשורש 
נפשנו במעמד הר סיני, עד כדי מסקנת הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד: 'כי כיום אחרי 
מתן תורה, חסרון באמונה מגיע רק מאטימות הלב כעל ידי התאוות, ולא שיש ספיקות 
אמיתיים באמונה. כי אצל מי שעמדו רגלי אבותיו על הר סיני, נתקעה אמונה בליבם כל 

כך, שלא יתכן חסרון אמיתי באמונה אם לא שבא מאטימות הלב', עכ"ל.
וכעין זה מבואר בספר לב אליהו, אשר תמה על דברי הכתוב בישעיה הנביא
(א, ג) 'ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו – ישראל לא ידע עמי לא התבונן', היאך 
הוא בטבע שמבינים שפת  בע"ח  הרי אצל  חיים,  לבעלי  ישראל  לדמות את  יש 
אדונם המאכילם ועובד בהם, מה שאין כן אמונה של אדם בבורא עולם – שצריך 
לעמול הרבה כדי להגיע לדרגה של 'אמונה'. ולמד מכאן יסוד גדול, שגם אצל אדם 
'אמונה' היא דבר שבטבע, ומרגע שנולד מוכשר הוא לידע ולהאמין שיש בורא 
עולם. שכן כשם שבע"ח נטע בהם הקב"ה בטבעם להכיר את אדונם, כך האדם 

נטע בו בורא העולם את היכולת להכיר שיש מנהיג לעולם, עכת"ד עי"ש.
ובזה נבין דברי המגיד (הגדה של פסח): 'אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה 
דיינו'. ויש לתמוה, הלא מעמד הר סיני כשלעצמו לא היה התכלית אלא אמצעי ליתן 
עליו את התורה, ואם כן מה התועלת שיש במעמד הר סיני בלעדי נתינת התורה. ברם 
לאור האמור יובן היטב, שכן במעמד הר סיני עצמו הגיעו ישראל לדרגה של אמונה 
ובטחון אשר לא נודע כמותה מאז ומעולם, עד אשר העיד עליהם הכתוב (שמות כ, יז): 
'ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו'. ונמצא שיש תכלית גם בעצם מעמד הר 
סיני, והוא למען תהיה יראתו על פנינו מכוח המראה הגדול שראו עינינו באותו המעמד!

זה. גני ן  ן טעו העלו

הנרות הדלקת זמני

שבועי זמנים לוח

פרשת השבוע
ואתחנן  –  "שבת נחמו"

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'

יב׳ מנחם אב
(2.8.20)

יום ב'

יג׳ מנחם אב
(3.8.20)

יום ד'

טו׳ מנחם אב
(5.8.20)

יום ה'

טז׳ מנחם אב
(6.8.20)

יום ו'

יז׳ מנחם אב
(7.8.20)

שבת קודש

יח׳ מנחם אב
(8.8.20)

4:33
4:41
6:04
8:40
9:21

10:29
12:47
13:22
18:28
19:38
19:54

4:34
4:42
6:04
8:40
9:21

10:29
12:47
13:22
18:28
19:37
19:53

4:35
4:42
6:05
8:40
9:21

10:30
12:47
13:22
18:27
19:36
19:52

4:35
4:43
6:06
8:41
9:22

10:30
12:47
13:22
18:26
19:35
19:51

4:36
4:44
6:06
8:41
9:22

10:30
12:46
13:21
18:25
19:34
19:51

4:37
4:44
6:07
8:41
9:22

10:30
12:46
13:21
18:24
19:33
19:50

4:38
4:45
6:08
8:42
9:22

10:30
12:46
13:21
18:24
19:32
19:49

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו�ז ברכות ק�ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

יום ג'

יד׳ מנחם אב
(4.8.20)

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

גליון מס'

876

אורות השבת

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבנו תם:

ואתחנן
נחמו נחמו
19:19
20:09
21:02

.ח
.ל

 ט
ד.

לב
 ב

ים
סמ

פר
המ

ת 
ריו

אח
 ב

ות
דע

מו
 ה

כן
תו

 *

ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמֹאד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך
 ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ֹּכל  ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך  (דברים ד, ט)
רק השמר לך וגו': אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמיתתם תחשבו חכמים ונבונים, 
ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים. (רש"י)

החיילהחייל
    האלמוני

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל

בר עליה ז�ל

והרבנית רחל טריקי ע�ה
בת סימי ז�ל

ת. נ. צ. ב. ה.
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