בס"ד

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

עורך

תצוה

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
סוד המלחמות בעולם

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום ב'
יז׳
אדר

יום ג'
יח׳
אדר

יום ד'
יט׳
אדר

יום ה'
כ׳
אדר

4:55
5:02
6:10
8:24
8:59
9:57
11:53
12:24
16:42
17:41
17:55

4:53
5:00
6:09
8:23
8:58
9:56
11:53
12:24
16:43
17:42
17:56

4:52
4:59
6:08
8:22
8:57
9:56
11:53
12:24
16:43
17:43
17:57

יום ו'
כא׳
אדר

שבת קודש
כב׳
אדר

()4.3.21( )3.3.21( )2.3.21( )1.3.21( )28.2.21

()5.3.21

()6.3.21

4:51
4:58
6:07
8:21
8:57
9:55
11:52
12:23
16:44
17:44
17:58

4:49
4:56
6:06
8:21
8:56
9:55
11:52
12:23
16:45
17:44
17:59

4:48
4:55
6:05
8:20
8:55
9:54
11:52
12:23
16:46
17:45
17:59

עלות השחר
4:56
זמן טלית ותפילין
5:03
זריחה  -הנץ החמה
6:11
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:25
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:59
סו״ז ברכות ק״ש
9:57
חצות יום ולילה
11:53
מנחה גדולה
12:24
פלג המנחה
16:42
שקיעה
17:41
צאת הכוכבים
17:55

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

מנהל מערכת

הרב אברהם טריקי

תצוה
אתה בן אדם

17:19
18:11
18:50

היזהרו בדבריכם

ִש ָׂראֵ ל( ...שמות כז ,כ)
וְ ַאתָ ּה תְ ּצַ ֶוּה אֶ ת בְ ּנֵי י ְ

לא הוזכר משה בזה הסדר ,מה שאין כן בכל החומש שמשעה שנולד משה
אין סדר שלא הוזכר בה ,חוץ ממנה תורה .הטעם משום שאמר
מחני נא מספרך אשר כתבת ,וקללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה.
(רש"י)

דברי בעל הטורים הללו ,חדים ונוקבים עד למאוד ,ומחייבים הם
התבוננות יתירה ,שהרי דברי משה נאמרו על רקע של מסירות נפש למען
הצלת כלל ישראל מעוון חטא העגל .זאת ועוד ,שנתן תנאי בדבריו –
'ואם אין' ,ומאחר והקב״ה שמע תפילתו ומחל לישראל ,נמצא שהתנאי
בטל וממילה גם קללת עצמו מבוטלת .ואם כן ,היאך יש בכוח 'דיבור'
כזה לגרום למחיקת שמו של משה מפרשה שלימה בתורה ,אתמהה!
ברם לכשנתבונן בתוספת דברי בעל הטורים (שם) אשר כתב' :וקללת
חכם אפילו על תנאי – מתקיימת' ,נראה שב'קללת חכם' אין חלים כללי
מערכת התנאים או שאר כוונות טובות וכיוצא בזה ,אלא זהו כוחו של
דיבור שהוא מתקיים בכל תנאי ובכל מצב .וזה שאמר 'וקללת חכם אפילו
על תנאי מתקיימת'.
וכמים צוננים על נפש עייפה הם בזה דברי הגמ' (מועד קטן יח ,א) ,וזה
תוכן הדברים :פנחס אחיו של שמואל ישב שבעה על בנו שנפטר .נכנס
שמואל לנחמו .ראה שמואל את ציפורניו של פנחס מגודלות ואמר לו,
מדוע אינך קוצץ את ציפורניך ,השיב לו פנחס אילו היית אבֵ ל האם היית
מזלזל באבילות כל כך והיית קוצץ את ציפורנך .וזה גרם שגם שמואל
ישב באבילות .נכנס אחיו פנחס לנחמו ,לקח שמואל את ציפורניו וזרקם
בכעס ואמר לו ,האינך יודע את הפסוק 'ברית כרותה לשפתיים' ,מדוע
לא השגחת בדיבורך! עכת״ד .הרי לפנינו מפורש ,שאף על פי שבודאי לא
נתכוון פנחס לקלל ח״ו את אחיו שמואל ,מכל מקום כיון שיצא מפיו
לשון של קללה – 'אילו היית אבל' ,הרי שקללתו מתקיימת! והדברים
נוראים ומדברים בעד עצמם.
וגדולה מזו מצאתי בספר 'טובך יביעו' אשר הוכיח כן מדברי הגמ'
(כתובות סב ,ב) ,וכה הם תמצית דברי הגמ' שם :רבי ינאי קילל את חתנו
בטעות ,כיון שסבר שעשה דבר שאינו כהוגן .ומסיקה הגמ' ,שדברי רבי
ינאי הם 'כשגגה שיצאה מלפני השליט ונח נפשיה' (נפטר חתנו) .והיינו
למרות שלא רצה לקללו ,חלה עליו הקללה ,עכת״ד .והקשה שם בשם
הגאון רבי אלחנן בספרו 'קובץ שיעורים' ,הרי בכל מקום שמצינו כי
ברכותיהם וקללותיהם של צדיקים מתקיימות ,הוא משום שרצון יראיו
יעשה .אבל כאן אי אפשר לומר כן ,שהרי לא היה רצונו כלל שימות!
ומכאן הוכיח הרב קביעה חדה ,שהדיבור של פה קדוש פועל בטבע אפילו
בלי שום כוונה ,עיין שם בדבריו המבהילים.
ושוב מצאנו כעין זה ממש בתלמוד ירושלמי (שבת יד ,ד) :נכדו של רבי
יהושע בן לוי חלה ונטה למות והביאו בפניו אדם אחד אשר לחש לו לחש
של אפיקורס ,ונתרפא .שאלו רבי יהושע בן לוי מה לחשת לו ,השיבו
מהו תוכן הלחש שלחש לו ,אמר לו רבי יהושע מוטב היה שימות מאשר
שיתרפא בלחש כזה של אפיקורס .התקיים בו הפסוק 'כשגגה היוצאת
מפי השליט' ומת הנכד ,עכת״ד .וגם בזאת יאמר ,וכי זה היה רצונו של
רבי יהושע שנכדו האהוב ימות ח״ו ,והלא כוונתו בזה היתה רק להוכיח
את אותו רשע שהשתמש בלחש של אפיקורס .ברם הוא אשר אמרנו
והוכחנו ,שדיבור של פה קדוש פועל בטבע אפילו בלי שום כוונה.
ועתה צא ולמד עד כמה הזהירו רבותינו שלא יפתח אדם פיו לרעה,
וכה הם דברי התלמוד (נגעים יב ,ה) :אדם הרואה נגע בביתו ובא לכהן כדי
להודיעו שמצא נגע בביתו ,אפילו אם היה תלמיד חכם מובהק היודע
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

בברכת שבת שלום ומבורך

מדויק לבאר-שבע

905

דבר רב העיר שליט"א

‘ואתה תצוה’ מבאר ה’בן לאשרי’ שכאן מרומז סוד
המלחמות שבעולם ,כאשר מלאך השר של אומה
מאומות העולם עומד לקטרג על ישראל ,הקב”ה
מודיע לצדיק הדור ,והצדיק מעורר את ישראל לעסוק
במלחמתה של תורה מתוך עמל ויגיעה ,וזה פועל מידה
כנגד מידה שהקב”ה טורדו למקטרג במלחמה בארצו.
“ואתה” צדיק הדור“ ,תצוה” מלשון “צוותה” תחבר
“את בני ישראל” להקב”ה ,ע”י “ויקחו” שהיא התורה
‘כי לקח טוב נתתי לכם’“ ,אליך” ע”י שמתקרבים
לצדיק ,ולא מתערבבים בגויים כמו ה”שמן” שאינו
מתערב בשום משקה ,אז אפילו אם כ”זית” שהוא “מר”
פורצת מרירות מלחמה ,ישראל “זך” ונקי ולא נפגעים
מכך ,כי הם מתגברים “כתית” מלשון “שוברים” את
היצה”ר ,זוכים “למאור” פנים מלמעלה בגשמיות
וברוחניות“ ,להעלות נר” להתעלות הנשמה ‘נר ה’
נשמת אדם’“ ,תמיד” מחיל אל חיל.

יום א'
טז׳
אדר

׳׳

"שושן פורים"

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
התורה מביאה את הגאולה

'ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור
להעלות נר תמיד' (כז ,כ)" ,ואת"ה" ראשי תיבות "ת'יקון ו"ה א'"
מבאר ה'בן לאשרי' בדרך רמז דהיינו שיחזרו אותיות ו"ה לשם
השם ואות א' לכיסא הכבוד ,על פי מה שכתב במדרש תנחומא (כי
תצא יא) הובא ברש"י 'כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק' (יז ,טז),
נשבע הקב"ה בכיסאו להיות לו 'מלחמה' ואיבה בעמלק עולמית,
שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק .ועל
ידי מה בא עמלק כדאיתא במסכת סנהדרין (קו ,א) 'ויבוא עמלק
וילחם עם ישראל ברפידים' (שמות יז ,ח) רבי יהושע אומר שריפו
עצמן מדברי תורה .כמו שכתב במדרש רבה (בראשית פס"ה ,כ)
'הקול קול יעקב והידיים ידי עשו' (כז ,כב) ,אמר רבי ברכיה בזמן
שקול התורה של יעקב מצפצף בבתי כנסיות אין שולטין ידיו של
עשו" .תצוה" מלשון צוותא וחיבור שיתחברו כל אותיות החסרים
משם השם ומהכסא ואז תבוא הגאולה .ובאיזה זכות יהיה זה,
"את" רומז לתורה הקדושה הנבטאת בכ"ב אותיות התורה מ-א'
ועד ת' ,שילמדו תורתינו הקדושה בני ישראל ובפרט הבנים הקטנים
שהבל פיהם אין בו חטא ,כדאיתא במסכת שבת (קיט ,ב) ,אמר ריש
לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל
תינוקות של בית רבן שהוא הבל שאין בו חטא.

השכינה שורה בישראל

'ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור
להעלות נר תמיד' (כז ,כ)" ,ו'אתה ת'צוה א'ת ב'ני י'שראל" ראשי
תיבות "בי אות" ,מבאר ה'ברכה משולשת' כדאיתא במסכת שבת
(כב ,ב) ,שהנר המערבי במנורה שבמקדש היה עדות שהשכינה
הקדושה שורה בישראל .ועל ידי זה ש'ויקחו אליך שמן זית' שורה
השכינה ,ונרמז "ז'ך כתי'ת למאו'ר להעלו'ת נ'ר תמי'ד" סופי תיבות
"כרת תרד" ,וכן "ל'העלות נ'ר ת'מיד" ראשי תיבות גימטריה
"ת"פ" ,היינו השפחה הטמאה ות"פ מחנותיה ,שהיא "תרד
ותיכרת" ,ואז תעלה השכינה ותישכון בישראל ,כדאיתא במסכת
מגילה (ו ,ב) ,והובא ברש"י 'ולאום מלאום יאמץ' (בראשית כה ,כג)
לא ישוו בגדולה יעקב ועשו ,אלא כשזה קם זה נופל כדכתיב 'אמלאה
החרבה' (יחזקאל כו) לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים,
אם מליאה זו חרבה זו אם מליאה זו חרבה זו .וכן כתב בזוהר (ח"ב
רלו ,א) כששורה השכינה הקדושה בישראל יש לה קימה ,ולעומת זה
הסטרא אחרא נופלת לנוקבא דתהומא רבה.

אורות הכשרות
בטיב נגעים וברור לו שהוא נגע האמור בתורה ,אל יאמר לכהן
'ראיתי נגע' אלא יאמר 'כנגע נראה לי בבית' ,כדי שלא לפתוח
פיו לרעה .ומעשה היה בשני תלמידים אשר ישבו לפני הלל,
אחד אמר מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה .ואחד
אמר ,מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין שלא בטהרה .אמר
הלל ,מובטחני שיהא זה מורה הוראה בישראל .אמרו ,לא היו
ימים מועטים והורה הוראות בישראל (פסחים ג ,ב) .הנה כי כן
שני התלמידים שנו פרקם באותו תוכן ממש ,אלא שזה שינה
'מילה' אחת כדי שלא יצא מפיו דיבור של 'טומאה' ,וזה גרם
לו להיות מורה הוראות בישראל! ללמדך ששמירת הפה אינו
רק תריס בפני הפורענות ,אלא שהוא המפתח לגדלות האדם.
ומה נעמו בזה דברי החיד״א (מפי השמועה) ,על הפסוק 'לא
יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה' (במדבר ל ,ג) ,ופירש הרב :אדם
אשר חלילה מחלל את דיבורו הן בניבול פה והן בדיבורים
אסורים והן בהפרת נדריו וכו' ,אזי גם תפילתו אינה נשמעת,
יען כי הקב״ה אומר מדוע שאשמע לתפילתו ולהבטחותיו
הרי הוא עצמו מזלזל בדיבורו ואינו מייחס שום חשיבות
לדיבורו .ברם השומר פיו ולשונו ומוקיר את דיבורו ,אזי גם
הקב״ה מתייחס בהתאם לתפילתו .וזה שאמר הכתוב 'לא
יחל דברו' ,והיינו שאינו מחלל את דיבורו ,אזי 'ככל היוצא
מפיו יעשה' – כל אשר יבקש בתפילתו הקב״ה יעשה.
ומכאן מודעה רבה לאורייתא ,לכל אותם אנשים פוחזים
אשר אינם נותנים דרור ללשונם ,ופעמים שאף מקללים
עצמם או את קרוביהם מבלי משים ובודאי מבלי כוונה
להזיק ,שידעו שדבריהם עלולים להמיט עליהם אסון אשר
אחריתו מי ישורנו .והוא שאמרו רבותינו' ,חכמים היזהרו
בדבריכם' (אבות א ,יא) .והן הם דברי החכם מכל אדם (משלי כא,
כג) 'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו'!

בברכת שבת שלום ומבורך
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת

הקב"ה מרחם על ישראל

'ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את
בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי' (כח ,כג)" ,אשר מלאתיו רוח חכמה"
עם הכולל גימטריה "שאלתי טוב ילך הרוח ארחם" ,מבאר הצדיק
מרעננה זיע"א הכוונה ,על פי דאיתא במסכת ברכות (ז ,א) ,אמר רבי
יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת
כעסו דכתיב 'פני ילכו והניחותי לך' (שמות לג ,יד) ,אמר רבי יוחנן
משום רבי יוסי אמר לו הקב"ה למשה המתן לי עד שיעברו פנים
של זעם ואניח לך .משה רבינו ע"ה ביקש שתשרה השכינה בישראל
שנאמר 'הלוא בלכתך עמנו' (שמות לג ,טז) ,ומשה נענה וקיבל את
משאלתו שכשילכו הפנים של הזעם מידת הדין המקטרגת הנקראת
רוח ,אחר כך הבטיחו הקב"ה שמיד 'ואניחותי לך' ארחם עליכם
אמן כן יהי רצון.

רח' יוהנה ז'בוטינסקי 13
*****

הישועה מגיעה בבכייה כשאין אופן טבעי

רח' חיל ההנדסה 1

'וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי לקח פר אחד
בן בקר ואילים שנים תמימים' (כט ,א) ,כתב במדרש רבה (שמות
פל"ח ,ד) 'וזה הדבר' אמרו ישראל לפני הקב"ה ריבונו של עולם
הנשיאים חוטאים ומביאים קרבן ומתכפר להם ,משיח חוטא ומביא
קרבן ומתכפר לו ,אנו עניים אנו ואין לנו להביא קרבנות ואיך יתכפרו
עוונותינו ,אמר להם אין אני מבקש ממכם אלא דברים שנאמר 'קחו
עמכם דברים ושובו אל ה'' ואני מוחל על כל עונותיכם .ואין 'דברים'
אלא דברי תורה שנאמר 'אלה הדברים אשר דבר משה' (דברים א,
א) ,אמרו לו ישראל להקב"ה אין אנו יודעין דברי תורה ,אמר להם
בכו והתפללו לפני ואני מקבל ,כאבותיכם כשנשתעבדו במצרים
ובתפילה פדיתי אותם שנאמר 'ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו'
(שמות ב ,כג) ,ואני איני מבקש מכם לא זבחים ולא קרבנות אלא
דברים שנאמר 'קחו עמכם דברים ושובו אל ה''.

סיפורו של פלאפל
רח' רינגלבלום 2
*****

סיפורו של שניצל
רח' רינגלבלום 2
*****

שיפודי אורן

חממה בעיר  -פיצוחים
*****

אלוף הפיצוחים  -הגבעה
רח' מנדלסון 41

בברכת יאכלו ענוים וישבעו

לקיים בנו חכמי ישראל
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל
בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

בס"ד

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

ברכת האילנות

קמחא דפסחא

הלכות חודש ניסן

מכירת חמץ

בס"ד

משלוח מנות
מן השמיים

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

עשה לך רב
שאלות הלכתיות רבות ומגוונות בכל התחומים מגיעות
מידי יום ללשכת כב' רב העיר שליט"א ,הן באמצעות
הטלפון והן במכתבים או במפגשים ישירים עם כב'
רב העיר שליט"א ,ובמיוחד בימים אלו לקראת חג
הפסח הבעל"ט אשר ראוי לשנן היטב היטב את דיני
הפסח כי רבים הם וכדי שנדע לנהוג להלכה ולמעשה,

יועמד קו פתוח לרשות הציבור
בכל שאלה הלכתית בלשכת רב העיר

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי

שליט"א

ביום  | 08-6204007 -בלילה 08-6436531 -
כמו"כ ניתן לפנות לרבני השכונות והעדות
בכל שאלה הלכתית
(הרשימה לפי סדר א' – ב')

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

משרדי הרבנות והמועצה הדתית
הרה"ג אבוחצירא פנחס שליט"א
הרה"ג אמסלם שלמה שליט"א
הרה"ג ביינה מזור שליט"א
הרה"ג דהאן יוסף שליט"א
הרה"ג חדאד ישראל שליט"א
הרה"ג טריקי אברהם שליט"א
הרה"ג כהן יורם שליט"א
הרה"ג כהן שמעון שליט"א
הרה"ג מאמאן אברהם שליט"א
הרה"ג מנגשה אלעזר שליט"א
הרה"ג נמש יעקב שליט"א
הרה"ג סויסא מאיר שליט"א

08-6204000
08-6281060
08-6437640
054-4458522
054-4348747
054-2002934
054-4586152
054-4334490
052-8903964
052-7127337
054-6351021
054-4600282
050-7282947

בברכת התורה
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הודעה חשובה

דרושים משגיחי כשרות

למהלך ימי חג הפסח בהשגחה צמודה
לפרטים יש לפנות
מחלקת הכשרות 08-6204000 :שלוחה 5
או למנהל מחלקת הכשרות
הרב יעקב אטלן054-9210545 :

לעילוי נשמת

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

הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל
בר עליה ז״ל
והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת .נ .צ .ב .ה.

