27/07/2017

ב"ה ד' אב תשע"ז

דברים
"אחנו המסו את לבבנו...אנחנו נעלה ונלחמנו".
בתארו את חטא המרגלים אומר משה בפרשתנו" -ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ
מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו" .ובהמשך" -אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת
ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם".
התמונה המתקבלת היא-פחד .עם ישראל פוחד מהכניסה לארץ לאור דיווחי המרגלים .אולם ,ראה זה פלא ,כעבור
זמן קצר המציאות מתהפכת .וכך מתאר זאת שוב משה" -ותענו ותאמרו אלי חטאנו לה' אנחנו נעלה ונלחמנו ככל
אשר צונו ה אלקינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה".
מהפך זה מעורר כמה שאלות פשוטות .אם הם הצליחו לאזור את כוחותם ולצאת ולהלחם ,היכן היה כח זה ואומץ
זה כאשר סיפרו המרגלים את שראו בארץ ישראל? וכן ,איך זה שגזרת הקב"ה לאור חטא המרגלים ,מצליחה
לעורר בהם כוחות כה חזקים? ולאור כל זאת נשאלת השאלה על הקב"ה ,מדוע אינו מאפשר להם לצאת
ולהילחם ,הרי יש בהם רצון גדול לתקן?
נראה ,שמשפט אחד של עם ישראל מאיר את הסיפור ,כך אומר הכתוב"-חטאנו לה' אנחנו נעלה ונלחמנו".
ה רצון להילחם נובע מאותו האי רצון והפחד שהיו בשלב הראשון .עם ישראל פועל לא מתוך הזדהות אלא מתוך
פחד .לא רצו להכנס לארץ כיון שפחדו מתאורי המרגלים וכעת רצו להילחם כיון שפחדו מהעונש שניתן להם.
אין כאן התבוננות חדשה ומעמיקה ,עקרון הפחד הוא זה שמכוון אותם בשתי הפעמים.
בתאורי חורבן הבית הראשון ,בסוף ספר ירמיהו ,מתאר הכתוב את המערכת השלטונית בארץ שפעלה לחלוטין
מתוך חששות ואינטרסים ולא מתוך האמת .צדקיהו המלך פוחד מהעם ולכן לא שומע בקול ירמיהו .כל פעולותיו
של צדקיהו המלך היו מתוך מחשבות וחששות של "מה יגידו" .אילו פעל צדקיהו מתוך הקשבה לאמת ,יתכן
שהמציאות היתה שונה.
עובדות אלה קוראות לכל אחד מאיתנו לבחון כמה מדרכיו ,הנהגותיו והחלטותיו נובעים מתוך מחשבה ואמת
וכמה מתוך מניעים צדדיים כמו החששות למיניהם.
שבת שלום ,הרב שלמה.
הלכות הימים הבאים-שבוע שחל בו ט' באב:
שבוע שחל בו ט' באב פוגש אותנו בימים קשים בפני עצמם ,האבל והכאב נמהלים בכאב המשפחות האבלות
מחלמיש ,אבל משפחתי שהופך לאבל לאומי.
גם אותם שלא מקפידים על הלכות תשעת הימים ,הרי בשבוע שחל בו ,לדעת כולם ,יש לנהוג באותם דברים של
איסור כיבוס ,רחצה מינימלית וכו'.
נהגו לא לשתות את יין ההבדלה אלא נותנו לילד עד גיל  .6אם אין-ישתה בעצמו או יבדיל על דבר שברכתו
"שהכל".
סעודה מפסקת -במסכת תענית (דף ל') מסופר שכך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי בסעודה המפסקת-
היו מביאים לפניו פת חריבה במלח ,ויושב במקום בזוי בין תנור לכיריים ,ואוכל ושותה קיתון של מים ,ודומה
כמי שמתו מוטל לפניו.
נהגו לשבת בסעודה מפסקת על שרפרף נמוך .אולם לא חולצים הנעלים עד ההליכה לביהכנ"ס.
אין לאכל בסעודה זו  2תבשילים בסעודה זו .גבינה אינה תבשיל וכן מאפה אינו תבשיל .אך גזר ואפונה מבושלים
ביחד ,נחשבים שני תבשילים.
נהגו לאכל ביצה קשה והיא התבשיל היחיד לסעודה זו.
"ישב בדד וידום" -לכן אין מזמנים בסעודה זו גם אם יש  3שאכלו ביחד.
תשעה באב-
אין שאילת שלום ,אין לומדים תורה עד חצות יום ט' באב .אלא עוסקים בדברים שארעו בימי החורבן ,פרקי
התנ"ך שבסוף מלכים ב' ,סוף ספר ירמיהו ,ימי השואה וכו'.
נהגו לשבת על שרפרף עד חצות היום (שעה  ,)13:00וכן לישון על מזרון שמונח על הרצפה.
אמרו חכמינו במסכת מגילה דף ל'" -כל העושה מלאכה בט' באב אינו רואה סימן ברכה לעולם" ,כיון שמסיח דעתו
מהאבלות.
עוברות ,מניקות חייבות בצום .אולם אם חשה ברע-יכלה לשתות ואף לאכל.
כיון שהבית הלך ונשרף רוב יום עשירי -הרי שאיסור יין ,בשר ,תספורת ,כיבוס ,שמיעת מוזיקה ,רחצה בבריכה
וכו'-ממשיכים עד יום רביעי בחצות היום.
בשורות טובות ,הרב שלמה.

כניסת השבת19:19 :

יציאת השבת20:21 :

זמני תפילות
זמני מנחה וערבית לימי החול בבית המדרש לשבוע הקרוב  -מנחה  ,19:27ערבית .19:57

צום ט' באב /יום שלישי
תחילת הצום יום שני  ,19:35ערבית,20:00 :
שחרית( 8:00 :אשכנז /עדות המזרח),
מנחה( 19:10 :אשכנז/עדות המזרח),
ערבית  – 19:50בבית הכנסת ובהרחבה (בעמוד),
סיום הצום – 19:58
ְהּודה לְ ָששוֹן ּולְ ִש ְמחָ ה ּולְ מועֲ ִדים
יעי וְ צוֹם הָ עֲ ִש ִירי י ְִהיֶה לְ בֵ ית י ָ
ישי וְ צוֹם הַ ְשבִ ִ
יעי וְ צוֹם הַ חֲ ִמ ִ
בברכת" :צוֹם הָ ְרבִ ִ
טוֹבִ ים וְ הָ אֱ מֶ ת וְ הַ ָשלוֹם אֱ הָ בּו"
ועדת דת.
הודעות ועד דת לקראת פרשת דברים
רשמו ביומנים ,פרשת שופטים-
הוא נולד כניל מנוסי ,וגדל במשפחה שמחקה את הזהות היהודית מסדר יומה ,בלי בר מצווה או חגים  -ועם אבא,
דידי מנוסי ,שהקדיש חלק ניכר מכתיבתו נגד הדת" .הייתי חילוני אידיאולוגי ,אפילו יותר מאבי" ,הוא מספר .אבל
בלילה אחד השתנה הכל....
בשבת פרשת שופטים ,ד' אלול ( ,)26.8יתארחו בבני דרום הרב והרבנית ניר ונעמה מנוסי.
במהלך השבת יועברו מס' שיעורים לנוער ולמבוגרים.
תרומות – ועדת דת תשמח לדעת על תושבים המעוניינים לתרום לזיכוי הרבים .מוזמנים לפנות בחפץ לב ליאיר
קבון (ישנם מס' אפשרויות קיימות ונשמח לממשן בעזרת הציבור).
גניזה – בשבוע שעבר הוצאנו משטח בית הכנסת את תיבת הגניזה אשר שימשה עבור דפים אשר הועברו משם
אל עמדת מחזור הנייר הנמצא מאחורי הצרכנייה.
אנו מבקשים מהציבור שכשם שאת בקבוקי הפלסטיק משליכים לפינת המחזור ,כך גם את עיתוני השבת הרבים.
נא לא להשאיר שקיות עם ניירת בכניסה לבית הכנסת.
תיבת הגניזה החמורה נשארה במקומה ומשמשת אך ורק למה שמצריך גניזה חמורה לפי הפסק של הרב וייס
המצורף בזאת:
אז מה צריך לגנוז בגניזה חמורה?
 .1כל דף בו רשום אחד משבעת השמות הקדושים והשם כתוב באופן המקורי שאסור להגות אותו.
שבעת השמות :י,ה,ו,ה .א,ד,נ,י .א-ל .אלהי-ם .אהי-ה .שד-י .צבאו-ת.
 .2כל דף שנתלש (מהספר עצמו ,לא ציטוט) מתנ"ך ,ממשנה ,מגמרא ,מסידור ,גם אם לא רשום בו אחד מהשמות
הנ"ל.
 .3כל השאר ,אם אין בהם אחד מהשמות הנ"ל ,כולל -מחברות קדש ,דפי עבודה וכיו"ב  -יכלים להיות במיחזור.
ברכה רבה ,הרב שלמה.
שבת שלום ,ועדת דת.
יהדות מקבלת משמעות.

לוח דינים ומנהגים תשע"ח-
לרכישת לוח דינים ומנהגים לשנת תשע"ח בהוצאת "היכל שלמה" ניתן להירשם בלוח המודעות של המשרד.

שיעורי תורה ופעילויות דת
תפילה לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:30 -
שיעור תנ"כ – יוצא לחופשת "בין הזמנים" עד להודעת התחדשות.
שיעור נודד – יוצא לחופשת "בין הזמנים" עד להודעת התחדשות.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.
ילדי גן ורד העולים לגן שושן ,מוזמנים ביום ראשון לפעילות בנושא תשעה באב .הפעילות תתקיים בבית המדרש,
חגית שם טוב.
בשעה .17:00-18:00

איחולים מכל הלב
לרמי והדסה אחיפז,
לדוד ורבקה אחיפז
לבת המצוה של שלומית.

לאבישי ומיטל פלישמן
לבת המצוה של זהר.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום שני ,ח' אב תשע"ז ( 10:15 )31/7/17הרצאה :יהדות ספרד – חלק שני (במרכז היום) מרצה :יורם רוזנפלד.
יום חמישי ,י"א אב תשע"ז ( 9:30 )3/8/17חוג קרמיקה עם חיה הנדלר.

מועצה איזורית חבל יבנה
טרם נרשמתם?
נותר עוד שבוע בלבד להרשמה לצהרוני הגנים של החבל!
החל משנת הלימודים הקרובה יופעלו צהרוני גני הילדים בחבל תחת אחריותה ופיקוחה של מחלקת החינוך של
המועצה.
העלות החודשית של הצהרונים ,לאחר סבסוד משרד החינוך ,הינה על סך .₪ 560
ההרשמה מתבצעת בימים אלה באתר המתנ"ס החדש בכתובת( http://www.mhy.org.il :תחת צהרונים),
והיא תסתיים בתאריך .5.8.17
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת החינוך בטלפון ,08-8622122 :בין השעות .8:30-15:30

קהילה
לחברים שלום
במונח "תקציבי פיתוח" אנחנו משתמשים לשלושה תקציבים שונים שגורמים לבלבול ולאי הבנה .אנסה להסביר:
תקציב פיתוח שנתי  -תקציב פיתוח שמתוקצב ומתקבל כל שנה מהמועצה לפרויקטים שאינם בתקציב השוטף.
תקציב זה מנוצל לפיתוח לפי החלטת הישוב.
רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) מעבירה למועצה סכום מסוים ממכירת המגרשים בהרחבות .לפי החלטת המועצה
שלנו חלק מהסכום מועבר כתקציב פיתוח נוסף לישובים שבהם יש הרחבות .חשוב לדעת שברוב המועצות
הסכום נשאר בידי המועצה ולא מועבר ישירות לישובים.
סכום הפיתוח שמשלם כל רוכש מגרש ,נועד לתשתיות ולפיתוח סביבתי של ההרחבות ומועבר ע"י רמ"י ישירות
לקבלן שזכה במכרז לביצוע העבודות.

************************************************************************************************
קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה
בע"ה ,בשבת פרשת ראה כ"ו-כ"ז באב  18-19.8נחגוג שבת  7ברכות לזוג הצעיר זהר וברוך
נשמח לעזרתכם בהלנת אורחינו .משפחת רם והדסה אחיפז ((0507567652
************************************************************************************************

ועדת חינוך
בפרשת ראה כ"ז אב ( ,)19/8תתקיים סעודה שלישית לכבוד עולי א' ומסיימי י"ב במדשאה שליד מועדון הנוער.
מוזמנים בשמחה!

מרפאה
לתשומת לבכם ,ביום ראשון  , 30.07המרפאה תיסגר בשעה .12:30
קיץ בריא ,שני.

