
1 אורי וישעי

עטרת פזעטרת פז
ספר דברים שבעזרת ה' נתחיל השבת לקרוא, מהווה אצל היהודי פרקי חיים מרתקים, תחילת 

ספר דברים מתחיל בצער החרבן, ושבת זו היא הפותחת למעשה את השבוע הקשה ביותר בעם 

ישראל "שבוע שחל בו תשעה באב", ימי שכול ועצב, ימים שהאבלות והקדרות מגיעה לכל הפתחים 

בעם ישראל, ובמרוץ השנים הרבות שאנו שוהים בגלותנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו, נקראת שבת 

זו (דברים) "שבת חזון", על שם הנאמר "חזון ישעיהו", שבת זו של שבט מוסר מאת הנביאים כלפי 

עם ישראל, "בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע 

עמי לא התבונן..." ולמעשה פרשת דברים  עצמה פותחת בדברי תוכחה כלפי עם ישראל, ומשה 

רבנו ע"ה מוכיחים ברמיזה, כלשון רש"י: אמר רבי יוחנן חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום 

ששמו תופל ולבן אלא הוכיחן על הדברים וכו'. מכאן רואים את הערכה והעוצמה בהוכחה והכל 

ברמיזה כדי שלא לפגוע חלילה בעם ישראל. 

ומנגד, סוף ספר דברים עצמו מסתיים בפרשת "וזאת הברכה" אשר נקרא אותה בשנה החדשה 

הבאה עלינו לטובה ולברכה, ביום הכי שמח אצל עם ישראל, יום שמחת תורה שבה כולנו שמחים 

ברוב ערגה על התורה הקדושה, יהיו בינינו חתנים ממש כחתונה של התורה הקדושה,  

מסתיימת  בסיומה,  ואילו  בתוכחה,  בקושי  דברים  ספר  נפתח  מדוע  עלינו  יקשה  עצום,  פלא 

התורה בפרשת וזאת הברכה, אשר מדברת על הברכות אשר ברך משה את כל השבטים בישראל, 

בברכות עצומות ונבואות לשבטי ישראל,  לעתיד טוב יותר בעבורם.  

ננסה להשיב בס"ד, עם ישראל ככלל שונה משאר אומות העולם, אצל עם ישראל הקושי קיים 

בתחילה, הגוי שרואה כיצד העם הזה סובל מרורים מצידם, רואה איך כל העולם קם תמיד נגד 

ישראל, בלא לשאול את עצמו, האם זה נכון או לאו, אך עם ישראל תמיד מסתכלים על הסוף, 

כאמור בבראשית "ויהי ערב", אך לבסוף יש "ויהי בוקר" תמיד יש את "האור", בבוקר.  כלשון הפסוק 

"סוגה  היא  התחילה  הגוי,  אצל  ואילו  ְמאֹד",  ִיְׂשֶּגה   ְוַאֲחִריְת ִמְצָער   ֵראִׁשיְת "ְוָהָיה  ז)  (ח,  באיוב 

המרוויחים  הם  שסבלו  אלו  שדוקא  מגלים  ופתאום  ודרדרים,  קוצים  הכל  לבסוף  אך  בשושנים" 

הגדולים, הם אשר זוכים לחיי עולם השמור לצדיקים, ונסיים במובא בגמרא במסכת ראש השנה 

יא)  (דברים  שנאמר  בסופה,  מתעשרת  בתחלתה  עניה)  מלשון  (רשה,  שרשה   שנה  "כל  טז:)  (דף 

מרשית השנה - מרשית כתיב, ועד אחרית - סופה שיש לה אחרית".

שנזכה שהימים הנזכרים והנעשים יעברו עלינו לשלום, נזכה לבנין בית המקדש וביאת גואל צדק 

בקרוב, אמ"ן. 

בית מדרש רב פעלים ע"ש מרן הרב יוסף חיים זי"ע בראשות כב' מו"ר הרב אורי סבן שליט"א
alon@shtaygen.co.il : עורך: אלון ארביב ס"ט הערות ניתן לשגר לת"ד 613 נתניה 050-6229335 או בדוא"ל

ד"ת לעילוי נשמת הסבתא מרת מרים ארביב בת עזיזה ז"ל

כניסת שבת: 19:10 
יציאת השבת 20:13 
לדעת ר"ת :20:46

בס"ד   פרשת דברים שבת חזון         הגיליון התורני       גיליון מספר 245 שנה ו' התשע"א
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עלון זה יוצא בתרומת הגבירים היקרים החפצים בעילום שם, וברכתי שגורה 
להם, שה' ישלם פועלם, ותהי משכורתם שלמה מאת הבורא יתברך, העורך

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל (א,א)

מה ההדגשה "אל כל ישראל"? מרן רבנו יוסף חיים זצ"ל השיב על פי דברי הגאון מהר"ם 
שיף זצ"ל על הפסוק (ויקרא יט, יז) "הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא". דהיינו אם 
תוכיח את רעך נמצאת מביישו. ואז, תשא חלילה עליו חטא, ואם כן מה העצה שחברך לא 
יפגע? על כך השיב רבנו זצ"ל, שתוכיח את עמיתך, מי שצדיק כמוך ולא חטא באותו חטא, 
ע"ה  רבנו  משה  נהג  כך  אותו.  בהכלימך  חטאו  את  תשא  לא  וכך  לבו,  אל  ויתן  ישמע  ורעך 
כשביקש להוכיח את החוטאים, שכינס את כל ישראל והוכיחם על חטאי יחידים, ולא דיבר רק 

על חוטאים, כדי שלא להביאם לידי בושה וכלימה. 

וכעין מה שכתב בספר "בינה לעתים" [ח"א דרוש ד] לפרש לשון הפסוק במשלי (ט ח) "אל 
תוכח לץ, פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך". תוכיח את החכם בפני הלץ, וישמע הלץ ויקח מוסר 

מבלי להקפיד ולבעוט בתוכחה. 

דברים או משנה תורה

ספר דברים קרוי גם בשם "משנה תורה" והם כנגד שני הנושאים בספר זה: דברי תוכחות, 
וכמו כן חזרו ונשנו בו כמה מצוות מפני פרטים שנתחדשו בהן, ועל כן קרוי ספר דברים "משנה 
תורה". וכתב מרן הגאון רבי דוד אבחצירא זצ"ל הי"ד בספרו "פתח האהל", כי שני השמות 
הכולל,  עם  דבר"  אשר  הדברים  "אלה  דברים".  "ספר  היינו  הדברים",  "אלה  כאן:  רמוזים 
גימטריא "משנה תורה". ובכך מתבארת גם סמיכות סוף ספר במדבר לתחילת ספר דברים: 
"אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה ה' ביד משה אל בני ישראל – אלה הדברים אשר דבר 

משה אל כל ישראל": מצוות, ודברי תוכחה.  

הקשר בין דברים לתשעה באב

פרשת דברים היא הפרשה השלישית החותמת את שלושת שבועות הפורענות בין המצרים 
והפטרתה היא הפטרת חזון ישעיהו בן אמוץ (ישעיה א). בליל תשעה באב קוראים את מגילת 
ומשאכם  טרחכם  לבדי  אשא  "איכה  משה  אומר  דברים  ובפרשת  בדד"  ישבה  "איכה  איכה 
עצמו  משה  כדברי  העם  את  הנושא  הוא  ה'  לא  וכי  זה?  הוא  "לבדי"  איזה  (א,יב).  וריבכם" 
בשירת האזינו (דברים לב,יא) "כנשר יעיר קנו על-גוזליו ירחף יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו על-

אברתו"?

מושמעים  אינם  בצדקה"  ושביה  תיפדה  במשפט  "ציון  ישעיהו  בחזון  הנבואה  דברי  כי  אף 
לאווירה  הם  צמודים  זאת  בכל  בדד",  ישבה  "איכה  של  הקינות  נגינת  בטעמי  כלל  בדרך 

הכללית של חזון=קינות.

כיום, כשכוס היגונים של דמי אחינו מלאה ואיננה יכולה להכיל אף לא טיפת דם יהודי נוספת, 
זקוקים אנו שוב, שה' יגאלנו שנית בהקדמת "ויושע ה' את ישראל" לפני "וירא-ישראל ויאמינו 
בה' ובמשה עבדו" (שמות יד). כיצד נדע מתי יצליח ה' דרכנו? - תשובה לכך טמונה בהגדרה 
"ִעְבִרי", כלומר: אם יהיה מצבנו כמצבו של אברהם אבינו הִעְבִרי, שכל העולם הצמוד לדברים 
הבטלים מעבר אחד, ומהעבר השני עם ישראל, כעם לה' שמעדיף אמת וצדק של חיי עולם 
כי-בא  לחננה  עת  "כי-  ברחמיו  שנית  ויגאלנו  יושיענו  ה'   - שעה  חיי  של  חולפות  הנאות  על 

מועד" (תהלים קב, יד). 

ידוע שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ונזכה לגאולה השלמה.



בתענית תשעה באב אסורים אנו בחמשה דברים:

אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה (לסוך בשמן או בקרם-גוף), 
מעור)  סנדלים  או  נעליים  בנעילת  (איסור  הסנדל  נעילת 

ובקורבה אל אשה. 

סעודה מפסקת היא הסעודה האחרונה בטרם נקבל על עצמנו את התענית, ויש בה כמה   •
סייגים משאר הסעודות. 

לו  מותר  זו  סעודה  [לפני  יותר  ולא  מבושלים  מאכלים  שתי  עד  לאכול  יש  זו  בסעודה   •
לאכול כמה שיחפוץ], פירות וירקות ניתן לאכול ללא הגבלה.

בסעודה זו יש להשתדל שלא לשבת ביחד שלשה, שלא יתחייבו בזימון, ואף אם ישבו   •
בשלשה, לא יזמנו. 

יש לסיים את האכילה עד השעה 19:30, שהוא כמה דקות לפני השקיעה.  •

הכל חייבים להתענות בתשעה באב. חולים אפילו שאין בהם סכנה, וזקנים ותשושי כח   •
שהתענית מזיקה להם מותרים באכילה וכן מעוברות ומניקות שיש להן חולי. אך מעוברות ומניקות 

שיש להן חולשה רבה- יעשו שאלת חכם והתייעצות עם רופא מוסמך.

ילדים פטורים מהתענית כל עוד לא נעשו בני מצווה.  •

אין שאלת שלום בתשעה באב. ואם הקדימו בשלום יענה בשפה רפה ובכובד ראש.   •

ראוי להחמיר שלא לעשן בתשעה באב. אך אדם שרגיל מאוד בעישון ויש לו צער גדול   •
במניעתו מעישון, יש להתיר לו לעשן בצנעה בתוך ביתו, אך לא ברבים.

בשחרית נוטל ידיו רק על אצבעותיו, ולאחר הניגוב בעודם לחות מעט- מעבירם על עיניו.  •

אין להתרחץ אפילו במים צוננים, אך אם התלכלכו ידיו, מותר לרוחצם להעביר הלכלוך.   •
המדיחות  המבשלות  נשים  כרגיל.  ידיו  נוטל  בהיתר,  האוכל  חולה  כרגיל.  ידיהם  נוטלים  כהנים 

ירקות במים, אף על פי שנוגעות במים- אין לחוש לזה.

לצורך רפואה מותר לסוך הפצעים.  •

אסור לקרוא בתנ"ך, במשנה, בגמרא, במדרשים וכו', משום שלימוד התורה משמח. אבל   •
קוראים באיוב, בירמיה (הדברים הרעים), ובאיכה, וכן בענייני תשעה באב ובהלכות אבלות. וכן אין 

קוראים תהלים. 

יש הנוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב, וטוב לטעום   •
משהו קודם ברכת הלבנה, ויש נוהגים לנעול נעליים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה 
במוצאי תשעה באב. [ויש שנהגו לברך ברכת הלבנה קודם תשעה באב, והעיקר כדעה הראשונה 

שיש לברך במוצאי תשעה באב].

מתענה תשיעי ועשירי,  היה  אבון  אמרו בתלמוד ירושלמי, שרבי   •
כוח  בנו  שאין  מפני  ימים,  שני  תענית  חכמים  תקנו  לא  הדין  מן  ואמנם 
צרה,  יום  הוא  באב  עשירי  יום  שאף  כיון  מקום,  מכל  ימים,  שני  להתענות 
עשירי  וביום  באב,  עשירי  בליל  יין  לשתות  ולא  בשר  לאכול  שלא  נוהגים 
באב עד שקיעת החמה. והאשכנזים נוהגים בזה רק עד חצות היום של יום 

עשירי באב.

הליכות מלכי
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תענית תשעה באב
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הכותב: אלון ארביב ס"ט ת ֶאְלָעָזר ּוְפֻקדַּ
מרום  לגנזי  בפתאום  הסתלקותו  על  נפש  של  דכדוכה  עד  אנו  ורצוצים  שבורים 
של האי גברא רבא, הגאון המקובל, הרב הדומה למלאך ה' שהאיר באור יקרות 
את עולם התורה במסירות הנפש לעם ישראל ובני התורה, מקים עולה של תורה, 
שריד לדור דעה משיירי כנסת הגדול, בנן של קדושים וטהורים ענק התורה, מושל 
ביראה, עמוס המוסר, פאר המדות גדול מרבן שמו, האדמו"ר הצדיק רבי אלעזר 

אביחצירא זצוקללה"ה.
מאיר  רבי  הגה"ק  למרן  שבמרוקו  תפילאלת  שבמחוז  ריסאני,  בעיר  נולד  הצדיק 
זי"ע ולאמו הרבנית שמחה אבוחצירא זצ"ל. זכה שמרן הגה"ק רבי ישראל אביחצירא המכונה הבבא 
סאלי זי"ע שהגיע מעירו לאחר שחלם שרבי שמעון בר יוחאי שאל אותו בחלום, מדוע אין במשפחת 
אביחצירא בן אחד על שם בנו "אלעזר", ואכן כהשגיע לעיר בנו נתברר לו החלום, וכי נולד בן לבנו. 
רבי מאיר שמח רבות לכך שאביו הגיע, כיבדו לשבת בסנדקות לנכדו, אחד התנאים של הבבא סאלי 
שהוא עצמו יקבע  את שם הבן, ובנו נעתר לכך, ואכן קראו ע"פ החלום שחזה לילה קודם, אלעזר על 
שם רבי  אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי זי"ע, מספרים שבגיל מאד צעיר התייתם מאמו. ובחודש 

אדר התשכ"ו (למניינם1966) עלה לישראל עם מרן אביו והמשפחה התיישבה באשדוד.
בילדותו למד בישיבת הרמב"ם שבתל אביב אצל הגר"א חפותא שליט"א שהיה מקורבו של סבו הבבא 
סאלי, בהמשך למד בישיבת פורת יוסף שזו זכתה לקבלו בהספדו הגדול, באחת ההלוויות הגדולות 

שהיו בירושלים ת"ו.
הוקמה  חצרו  האדמו"רות.  את  אלעזר  רבי  עצמו  על  קיבל  זי"ע  סאלי  הבבא  מו"ז  של  פטירתו  לאחר 
בבאר שבע ברחוב קפריסין, הבבא אלעזר זי"ע  ניהל את חצרו ביד רמה, ורבים נהרו אליו, לקבל את 
ובאהבה  פתוחות  בזרועות  קיבל  כולם  את  לספרדים,  אשכנזים  בין  הבדל  היה  ולא  ברכתו.  או  עצתו 
גדולה, ובחיבה יתירה, שיוצא שכמעט לא היה אחד שלא הרגיש שאת הבעיות שלו רק הצדיק הבבא 

אלעזר מכיר. 
ועד  שבע  מבאר  (בפ"י)  איש  אלף  ממאה  למעלה  המשתתפים  רבת  בהלוויה  במותו-  לו  עשו  וכבוד 
הרב  צדיק,  בן  הניח  ה',  "ברוך   : הודיע  שבדבריו  שליט"א,  יוסף  עובדיה  רבנו  מרן  בראשם  ירושלים, 
הגדול מעוז ומגדול רבי פינחס הי"ו יתן לו אריכות ימים ושנים ושנותיו בנעימים וימשיך להגדיל תורה 
ולהאדירה, לזכות הרבים, לרבץ תורה לעדרים, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו. יעמוד המנוח ויתפלל 
תורה  להגדיל  ויצליח  ישכיל  יפנה  אשר  בכל  טהורה.  ה'  ביראת  בחכמה,  בתורה,  ימים  יאריך  עליו. 
ולהאדירה. והיה המחנה הנשאר לפליטה. ה' יזכה אותנו לראות תחיית המתים, ובא לציון גואל". עוד 
דרש הראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א, ולאחר מכן דרש אחיו הגאון הגדול האדמו"ר רבי דוד חי אשר 
זה  ג).  סד,  (ישעיה  זּוָלְתָך  ֱאלִֹהים  ָרָאָתה  לֹא  ַעִין  תיבות:  ראשי  שלו  השם  אחיו,  על  והעיד  בבכי  ספד 

הראשי תיבות שלו. זה מה שאמר לו זקני ע"ה כשהוא נולד.
היה קדוש אנשים לא הכירו אותו הם ראו את הנסתר שבו אבל הנגלה שבו, מורי ורבותי היה קדוש 
בקדושה אבן הראשה וכל טוב עשה מסר נפשו למען הכלל למען הפרט למען יתומים, למען אלמנות, 
למען נדכאים, למען חולים, היה שמח כל היום, אתמול (כ"ו בתמוז התשע"א) כל היום היה בשמחה כל 
היום היה בשמחה במסירות נפש כל יהודי שנכנס נכנס חולה יצא בריא נכנס עצוב יצא שמח נכנס עני 
יצא עשיר. מסר נפשו. מעולם לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה מראה עד כמה הרב היה 
דומה למלאך ה' צבאות. אומר רבנו הקדושת לוי ע"ה, כל דבר. ֵעת ָלֶלֶדת בזמנו, ְוֵעת ָלמּות בזמנו. אבל 

בְרקוֹד וְספוֹד בבת אחת. איך?
כשנפטר הצדיק יסוד עולם, כמו אחי הרב הקדוש... שלא מאמינים שככה עלתה לו, שעלה כמו עשרה 
הרוגי מלכות. בכל דור ודור יש עשרה הרוגי מלכות. בדיוק נפטר סמוך ליום לידתו. יום ההולדת שלו 

בשבוע הבא... אוי נא לנו. עד כאן מהספדו של הגה"ק רבי דוד חי שליט"א. 
תהא נשמת הצדיק צרורה בצרור החיים.

קומי אורי –סיפור לשבת 


