בס"ד

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

הרב עוזיאל אדרי

פרשת השבוע

תזריע-מצורע -מסכת אבות פרק א'

דבר העורך
המצורע והגאולה

פרשתינו נקראת ג"כ "פרשת הטהרה" והוא מפני שנאמר
"והצרוע אשר בו הנגע" ו"הצרוע"  -זה "בית המקדש".
וכן בגמרא מובא ש"המשיח" מכונה "מצורע" של בית רבי
שנאמר "חוליינו (עוונותינו) הוא נשא ומכאובינו סבל" .מכאן
שהתואר "מצורע" מבטא בדרך כלשהי את עניינו של בית
המקדש וביאת המשיח שהטהרה תתפשט בכל העולם כולו.
מבאר בעל התניא זיע"א :שהצרעת מצד עצמה היא לא
עניין שלילי של טומאה אלא אדרבא דרגה עילאית ביותר
של קדושה .אך כשהאדם אינו ראוי לקבל שפע גדול כל
כך משתלשל מזה עניין של דין קשה רח"ל" .המשיח ובית
המקדש" נקראים "מצורע" כדי לבטא את גודל עוצמת אור
של הגאולה שהוא קדושה עליונה ביותר ונדרש הכנה גדולה
של עבודת ה' מתוך מסירות נפש כדי להיות כלי ראוי לקבלת
פני משיח צדקינו.
מסופר על בעל התניא זיע"א :ששאלוהו" :מתי יבוא
משיח?" הרכין ראשו בעצב ואמר" :הכיצד יבוא משיח? הרי
המשיח בו חפץ העולם  -לא יבוא לעולם ,ואילו במשיח
האמיתי לא חפצים כלל...

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום ו' שבת קודש
יום ד' יום ה'
יום ג'
יום א' יום ב'
א' דר"ח אייר ב' דר"ח אייר ב' אייר ג' אייר ד' אייר ה' אייר ו' אייר
ט"ו לעומר ט"ז לעומר י"ז לעומר י"ח לעומר י"ט לעומר כ' לעומר כ"א לעומר

21.04.18 20.04.18 19.04.18 18.04.18 17.04.18 16.04.18 15.04.18

עלות השחר
4:52
זמן טלית ותפילין
4:59
זריחה  -הנץ החמה 6:18
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:46
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:25
חצות יום ולילה
12:41
מנחה גדולה
13:14
פלג המנחה
18:06
שקיעה
19:11
צאת הכוכבים
19:27

4:51
4:58
6:17
8:46
9:25
12:41
13:14
18:06
19:12
19:28

4:49
4:57
6:16
8:45
9:24
12:41
13:14
18:07
19:13
19:28

4:48
4:56
6:14
8:44
9:23
12:41
13:14
18:07
19:13
19:29

4:47
4:55
6:13
8:43
9:23
12:40
13:13
18:08
19:14
19:30

4:45
4:53
6:12
8:42
9:22
12:40
13:13
18:08
19:15
19:30

"שבת מברכין"

4:44
4:52
6:11
8:42
9:21
12:40
13:13
18:09
19:15
19:31

המולד ביום ראשון ,שעה  37 ,17:00דקות ו 5-חלקים
ראש חודש אייר בימים ראשון ושני הבעל"ט.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע :תזריע-מצורע
מחר חודש
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

18:50
19:42
20:30

גליון מס'

759

אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
השמר בנגע הצרעת

וְ ַהצָ רּועַ ֲא ֶשר ּבֹו ַהנֶגַ ע בְ גָ ָדיו ְיִהיּו פְ ֻר ִמים וְ רֹאׁשֹו ְיִהיֶה פָ רּועַ וְ עַ ל ָשפָ ם יַעְ ֶטה וְ ָט ֵמא ָט ֵמא ְיִק ָרא
ֹושבֹו (ויקרא יג ,מה-מו)
כָ ל ֵיְמי ֲא ֶשר ַהנֶגַ ע ּבֹו ְיִט ָמא ָט ֵמא הּוא בָ ָדד יֵ ֵשב ִמחּוץ לַ ַמ ֲחנֶה מ ָ
פרומים :קרועים פרוע :מגודל שער .ועל שפם ומטה :כאבל.
טמא יקרא :משמיע שהוא טמא ויפרשו ממנו .בדד ישב :שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו(.רש"י)

משפט המצורע יש בו כדי לאלפינו בינה ,עד כמה נזהרו ישראל בשמירת מצוה אחת .שנינו בנגעים
(פ"ז משנה ד)' :התולש סימני טומאה (כגון שיער לבן בעור הבשר ושיער צהוב בנתקים – ר"ש) ,עובר בלא
תעשה (שנאמר השמר בנגע הצרעת – ר"ש) .ואם עשה כן ,עד שלא בא אל הכהן ,טהור .לאחר החלטו,
טמא' .וזאת הלכה העלה הרמב"ם (הלכות טומאת צרעת פ"י הלכה ב).
ולפי זה ,יש להתבונן נוראות .הנה דין המצורע חמור הוא עד מאוד ,ומפורש דינו בתורה ובתלמוד,
וכה הם מקצת פסקי הרמב"ם (שם הלכה ו-ז)' :מצות עשה שיהיה המצורע המוחלט מכוסה ראש כל
ימי חלוטו ,ועוטה על שפם כאבל ,ופורם בגדיו ,ומודיע העוברים עליו שהוא טמא .ואפילו כהן גדול
שנצטרע ,פורע ופורם .ואסור בשאילת שלום כל ימי חלוטו כאבל ,ואסור לספר ולכבס כל ימי חלוטו.
ונוהג בכל הדברים האלו ,אפילו בשבתות וימים טובים .דין המצורע שיהיה לו מושב לבדו חוץ לעיר,
שנאמר מחוץ למחנה מושבו' ,עכ"ל .ואכן איה הסופר אשר יוכל לתאר בקולמוסו את גודל ייסורי
המצורע ולאמוד את גודל בושתו ,ובפרט אם הוא איש נכבד ומורם מעם כדוגמת 'כהן גדול' .שכן הגע
עצמך ,כיצד נראה אדם גדול ומפורסם ,כשהוא עטוף שק לראשו ,והינו פרוע שיער ,ובגדיו פרומים
ומלוכלכים – אפילו בשבתות וימים טובים ,מנודה הוא מהחברה ומחוץ למחנה מושבו .ואם לא די
בזה ,עוד צריך הוא בעצמו להודיע לרבים – שהוא טמא ויש להם להתרחק ממנו! והנה יש בידו לגאול
עצמו מכל מסכת היסורים הנוראים הללו ,על ידי שיתלוש רק 'שערה אחת' מעור בשרו קודם שיבוא
אל הכהן! אך ראה זה פלא ,איש אינו מעלה בדעתו לעשות כן ,מפני שמול כל היסורים הנוראים הללו
עומדת לנגד עיניו אזהרה אחת של תורה – 'השמר בנגע הצרעת' .ובעקבותם ,יזכה לכמה מצוות עשה
שנאמרו בטהרת המצורע – תגלחת ,טבילה ,הקרבת קרבן ,ועוד .ומי האיש הירא לדבר ה' אשר יפסיד
מצוות אלו ,גם במחיר סבל נורא ואיום כל כך.
והרוצה להחכים מעט בשכרו של אדם המצער עצמו על קיום המצוה המוטלת עליו ,יש לו להכפיל
את מדת כל היסורים הנוראים הנזכרים לעיל ,בחמש מאות! שכן כבר אמרו רבותינו ,מדה טובה מרובה
ממידת פורענות ,אחד מחמש מאות .וכה הם דברי הגמ' במכות (כג ,א)' :כל חייבי כריתות שלקו ,נפטרו
ידי כריתתם ,שנאמר (דברים כה ,ג) ונקלה אחיך לעיניך .כשלקה ,הרי הוא כאחיך ,דברי רבי חנניה בן
גמליאל .ואמר רבי חנניה בן גמליאל ,מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליה ,העושה מצוה אחת,
על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו' .הרי לפנינו ,שיש בכוח מצוה אחת כדי להציל נפשו של האדם
אפילו מחיוב כרת האיום והנורא .והדברים נשגבים מבינתנו.
ומי לנו גדול כדוד המלך ע"ה ,אשר העד העיד עליו התלמוד בירושלמי (סנהדרין א ,ד)' :אין לך אדם
בישראל שביזה עצמו על המצות ,יותר מדוד .מפני מה ביזה עצמו על המצות ,שהיו מביטין בארון (דרך
ביזיון) ומתים' .ומעתה כל דברינו על אודות תורת המצורע ,קורמים בזה עור וגידים.
ומדי דברי בזה ,זכור אזכור את פירושו הבהיר של רבי אברהם בן הרמב"ם ע"ה אשר האיר את עינינו
בתעלומה נשגבה ,אודות בגדי החמודות של עשיו .הנה מודעת זאת מדברי המדרש ,שבגדי החמודות
הללו היתה בהם תכונה מיוחדת ,שהיו מצויירים בה כל חיות השדה ,וכל חיה שראתה את דמותה חקוק
על גבי בגד זה היתה נכנעת מאליה .ובגד זה ,חמד עשיו מנמרוד .ועל כן עשיו כמו נמרוד ,היה איש יודע
ציד ,מפני שעל ידי מלבוש בגד זה לא היה צריך כל מאמץ במלאכת הציד .ועל פי זה יש לתמוה עד
מאוד ,מדוע כשביקשו יצחק אביו (בראשית כז ,ג-ד)' :ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה
וצודה לי ציד ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי ...בעבור תברכך נפשי בטרם אמות' ,לא לקח
עשיו את הבגד הזה .שהרי מפורש בכתוב (שם טו)' :ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול אשר
אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן' ,ומבואר שם ברש"י' :שחמדן אותן מן נמרוד' .הרי לפנינו
מפורש ,שעשיו השאיר את בגדי הציד המיוחדים ובחר להטריח עצמו – לצוד ציד לאביו .ומי
יודע אם לא בשל עיכוב זה ,הקדימו יעקב בקבלת הברכות ,כפי שעולה מפשטן של כתובים.
ועל כל פנים ,הלב משתומם לטרחה יתירה זו מהי עושה .ברם על פי המבואר לעיל ,אין
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
מקום לתמיהה זו כלל ועיקר .שכן עשיו אשר היה מפורסם במצות כיבוד
אב ואם ,ידע גם ידע ,שבשביל קיום מצוה ,ראוי לעמול ולטרוח מפני שזהו
עיקר שכרה ,כמו שאמרו 'לפום צערא אגרא' .ובפרט שיצחק כרך את מתן
הברכות – בקיום מצוה זו' :בעבור תברכך נפשי' .ועל כן בחר להניח את
בגדי הציד ,ולהטריח עצמו בקיום המצוה .וזהו מוסר השכל לכל המתקשים
בקיום המצוות ,בשל מכשולי היצר .ישמע חכם ויוסף לקח!
מעשה מופלא מסופר על הגאון מוילנא זיע"א בתקופת מאסרו הנודע
לפרק זמן של כמה שבועות ,אשר בהם חל חג הסוכות ,וכך נאלץ רבינו
לשהות בימי החג במאסר הוילנאי .מובן מאליו שסוכה לא היתה בשטח
כלאו ,ופשוט שהוא בכלל דין מצטער הפטור מהסוכה .אך הגאון אשר
ביטול מצות עשה היתה בנפשו ,לא הסתפק בהיתר או פטור מן המצוה,
ותלמידיו מספרים שבכל לילה היה מתרוצץ בכלאו כשידיו אוחזות בריסי
עיניו לבל תחטפנו אפילו שנת עראי ,ונמצא חלילה ישן מחוץ לסוכה!...
וכשנוכחו שומרי בית האסורים כי הנ"ל כבר לא ישן כמה לילות ,הסכימו
בלית ברירה להעמיד לו סוכה בתוך כותלי הכלא!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הודעה חשובה

הרינו מודיעים לציבור תושבי באר שבע היקרים:
פג תוקפם של תעודות הכשרות ובימים אלו חודשו
תעודות הכשרות ולכן יש לדרוש תעודת כשרות
מקורית בתוקף עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה

כמו כן הרינו מזכירים:
בכדי לא להיכשל חס ושלום בחמץ שעבר עליו הפסח

יש לדרוש אישור מכירת חמץ בצירוף הלוגרמה
לשנה זו שנעשתה ע"י הרבנות באר שבע

ואין אנו אחראים לאישורי מכירת חמץ שאין עליהם
לוגו וחותמת של הרבנות באר שבע בצרוף הלוגרמה.
בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

הרינו מודיעים לציבור
שמשרדי הרבנות והמועצה הדתית ברח' התלמוד 8

יהיו סגורים לקהל
עקב יום העצמאות
ביום רביעי ג' אייר תשע"ח ()18.4.18
וביום חמישי ד' אייר תשע"ח ()19.4.18
ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב
החל מיום ראשון ז' אייר תשע"ח ()22.4.18
למעט קבלת לוויות בין השעות  8-10בבקר
לאחר מכן יש לפנות:
לרב אברהם לורבר במס' 0544348735

בס"ד

שיתקיים בעז"ה
ביום ראשון ל' ניסן תשע"ח ( )15.4.18בשעה 20:30
בישיבת "נתיב השבים" שבזי  ,17באר-שבע

בברכה

יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

בס"ד

הניסיון
הגדול

הרבנות והמועצה הדתית
באר-שבע

בית הכנסת

"תפארת דוד ושלמה"

בראשות הרב אלעזר ביטון שליט"א

בשמחה רבה הרינו מזמינים
את הציבור הרחב להשתתף

ביום שכולו תורה

ביום העצמאות

שיתקיים בעז”ה,
ביום חמישי ד' אייר התשע"ח ()19.04.18
בבית הכנסת "תפארת דוד ושלמה"
ע"ש דוד ושלמה אילוז ז"ל רח' מרדכי מקלף,
פינת רחבת ברוש שכונה ו' החדשה ,ב"ש

להלן סדר היום
שעה  - 09:00הרה"ג ר' אלעזר ביטון שליט"א  -רב בית הכנסת "תפארת דוד ושלמה"
שעה  - 10:00הרה"ג ר' גדעון בן משה שליט"א  -ראש בית ההוראה וראש כולל "יורו משפטיך"
שעה  - 11:00הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א  -הרב הראשי וראש אבות בתי הדין ב"ש
שעה  - 11:45הרה"ג ר' יורם הכהן שליט"א  -רב שכונת רמות וראש מוסדות "אמרי יוסף"
שעה  - 13:30תפילת מנחה (מנין ראשון)
שעה  - 16:00הרה"ג ר' אברהם טריקי שליט"א  -רב שכונה ד’ באר-שבע
שעה  - 16:45הרה"ג ר' יחד חדאד שליט"א  -ראש ישיבת ”עדות ביהוסף” באר-שבע
שעה  - 18:00הרה"ג ר' גד רווח שליט"א  -רב אזורי “נאות חובב” ורב ק”ק "משכן שמעון" ב"ש
שעה  - 19:00תפילת מנחה (מנין שני)
שעה  - 19:20הרה"ג ר' דוד גבריאלי שליט"א  -רב ק"ק ”תורת חסד” באר-שבע
תפילת ערבית בסיום היום הקדוש.

דברי ברכה

מר יהושע (שוקי) דמרי הי"ו  -ממונה המועצה הדתית באר-שבע

כיבוד עשיר יוגש למשתתפים במשך היום
עזרת נשים פתוחה
כניסה חופשית

אח יקר!
בוא ונצל יום חופשה זה
ללימוד התורה הקדושה.

השנה ה 25-ברציפות

היוזמה הראשונה בבאר שבע משנת תשנ"ג 1993 -
בדבר פרטים אצל המארגן והיוזם:
הרב אברהם טריקי נייד.054-4586152 :

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה ורחל בת סימי

בברכת ברוכים הבאים לכבודה של תורה
העלון מוקדש
לעילוי נשמת הוריו

התורה
כב' המרא דאתרא שליט"א
הננו לבשר לציבור שוחרישל

בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
שהשבוע יחול פקודת שנתם
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא

ר' אליהו בר חנה ז"ל
מדברותיו בהלכה ובאגדה
נלב"ע א' אייר

מרת אסתר בת מרים ז"ל
נלב"ע ט' אייר

יהי רצון שזכות לימוד התורה הקדושה
תהיה לעילוי נשמתם הזכה והטהורה

ת.נ.צ.ב.ה.

