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

ידוע ומפורסם דברי רבותינו בעלי המוסר, שהמפתח לעמלה של תורה הוא חביבות התורה, 
חייו  משוש  התורה  תהא  עד  עדי  בלבו  התורה  לחבב  האדם  יוכל  כיצד  לברר  עלינו  ושומה 

ובאהבתה ישגה מאוד.
'ליהודים היתה אורה ושמחה' )מגילת אסתר ח, טז(,  ידועים דברי רבותינו על הפסוק  הנה 
ודרשו בגמ' מגילה )טז, ב( 'אורה זו תורה'. והמקור לזה הוא מדברי הכתוב )שם ט, כז( 'קיימו 
וקבלו עליהם היהודים' – קיימו מה שקיבלו עליהם כבר במעמד הר סיני, והיינו שבימי מרדכי 
ואסתר חזרו וקיבלוה מרצון. ויש להעיר אם בקבלת תורה ממש עסקינן, מדוע לא נכתב במפורש 
ליהודים הייתה תורה ושמחה, ולמה נרמזה בלשון 'אורה' עד שהוצרכו רבותינו ללמדנו שאורה 
זו תורה. ברם לכשנתבונן נראה, שלמעשה בפועל הייתה תורה בידם כבר ממעמד הר סיני, אלא 
שאז קיבלוה בכפיה – 'כפה עליהם הר כגיגית'. ורק בימי מרדכי ואסתר חזרו וקבלוה מרצון מפני 
שראו בה את אור חייהם, ועל כן הדגיש הכתוב ליהודים הייתה 'אורה' ושמחה, ללמדך שזה מה 

שנתחדש בימי מרדכי ואסתר.
ואם יש את נפשך לדעת כיצד הגיעו לדרגה מופלאה זו, צא ולמד לדברי הגמ' )שבת פח, א( 
עה"פ ויתייצבו שם בתחתית ההר )שמות יט, יז(: 'מלמד שכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית ואמר 
להם אם תקבלו את התורה מוטב ואם לאו שם יהא מקום קבורתכם. אמר רבא, חזרו וקיבלוה 
מרצון בימי אחשוורוש, שנאמר קיימו וקבלו עליהם – קיימו מה שקיבלו כבר'. הנה כי כן מפורש 
ברורה בחסדיו המרובים  והכרה  ה'  הוא אהבת  לפנינו, שהמפתח לקבלת התורה בשמחה – 
עמנו בכל עת ובכל שעה. ולהכרה זו הגיעו ישראל בימי אחשוורוש, מפני 'אהבת הנס' שהיתה 

להם – כמבואר ברש"י שם.
באותות  נטויה  ובזרוע  חזקה  ביד  ממצרים  הקב"ה  הוציאם  אשר  דעה  דור  וכי  לתמוה,  ויש 
ומופתים עד אין חקר, וקרע להם את הים, נתן להם את התורה, והוליכם במדבר ארבעים שנה 
בניסים גלויים ומופלאים אשר לא נודע כמותם בכל הדורות, לא ראו ניסים. וכי נס קריעת ים סוף 
ואכילת המן ומים שהוציא להם מהסלע וענני כבוד ששמרו עליהם במדבר, אינם ניסים מופלאים! 
ובמה נשתנה נס אחשוורוש – מכל הניסים הללו. ברם לכשנתבונן במקראות מפורשים בתורה, 
קברים  אין  'המבלי  במדבר:  לאבותינו  שהיו  ומשונות  שונות  טענות  של  ארוכה  נמצא מסכת 
במצרים לקחתנו למות במדבר', 'זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים' ועוד כהנה תלונות קשות 
שהגיעו לשיאם בדברים הנוראים 'כי משנאת ה' אותנו הוציאנו ממצרים'. וברור שלא היו מגיעים 
לטרוניות כאלו, אילולי התחושה של 'מגיע לנו'. כלומר מאחר שהשי"ת הוציאנו ממצרים ובחר 
להוליכנו במדבר ארבעים שנה, בדין הוא שצריך לספק את כל צרכינו ולהצילנו מפגעי המדבר 
מקום  מכל  ניסית,  בדרך  צורכם  כל  את  שקיבלו  הגם  כן  ועל  וכו'.  לרעה  עלינו  הקמים  ומכל 
ניסים אלו לא מילאו את ליבם באהבת ה', יען כי תחושת ה'מגיע לי' חופפת עליהם. אולם בימי 
אחשוורוש אשר זכו לנס מופלא דוקא בעידן של התרחקות מהקב"ה – בסעודתו של אותו רשע, 
ומשם צמחה להם הישועה, אזי נתמלא ליבם באהבת ה' אין סופית אשר הביאה אותם להכרה 
של 'בנים אתם לה' אלוהיכם' – אף על פי שמרדו בנים הם למקום, יען כי ידעו בבירור שלא היו 

ראויים לאותו הנס וזכו לחנינה מאוצר מתנת חינם באהבת ה' עליהם.
ודע שבלעדי חביבות התורה, יחסרו לאדם גם 'הכלים' ללמוד תורה. דהנה קרינן בתורה 
הזה'.  היום  עד  ואזנים לשמוע  לראות  ועיניים  לדעת  לב  לכם  ה'  נתן  'ולא  ג(:  כט,  )דברים 
וכתב רש"י שם: 'עד היום הזה, שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי כמ"ש 
בפ' וילך ויתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו משה רבינו אף אנו 
עמדנו בסיני וקבלנו את התורה וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה ויאמרו 
לנו יום מחר לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם היום הזה 

פרשת השבוע
בחוקותי - ״מסכת אבות פרק ד׳ ״

והתהלכתי בתוך המוח והלב
התיבה  הטורים  בעל  כתב  בתוככם'  'והתהלכתי 
אחד  במסורה,  פעמים  ב'  מופיעה  "והתהלכתי" 
מבאר  באמיתך',  'והתהלכתי  בתהלים  ואידך  כאן, 
ה'בן לאשרי' אמרו רז"ל הקב"ה חותמו אמת שהיא 
התורה הנקראת אמת, והעמל בתורה זוכה שהקב"ה 
מתהלכת  והיא  "אמיתך"  השכינה  את  עליו  משרה 
בתוך מוחו וליבו, כמ"ש בעל התניא זי"ע ע"י השגת 
זוכה  והלב,  המוח  בתוך  הגיונית  בהבנה  התורה 
הקב"ה  עם  ומופלאה  עליונה  להתאחדות  האדם 
אורייתא  "הקב"ה  בזוהר  כמ"ש  ממש,  אחד  כדבר 
וישראל חד הוא", מה שאין שום נברא אפילו מלאכי 
דרגה  להשיג  יכולים  אינם  ואופנים  שרפים  השרת 
עליונה זו, ולכן התיבה הראשונה בעשרת הדיברות 
 - י'הבית"  כ'תבית  נ'פשי  "א'ני  נוטריקון  "אנכי" 
'והתהלכתי  כלומר  ונתתי",  כתבתי  עצמי  את  "אני 

בתוככם' ממש.

העלון טעון גניזה.
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ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו ְוֶאת ִמְצו ַֹתי ִתְשְמרּו ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם)ויקרא כו, ג(
אם בחקתי תלכו: שתהיו עמלים בתורה. )רש"י(

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

4:12
4:20
5:45
8:25
9:07

12:38
13:13
18:28
19:39
19:56

4:12
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8:25
9:07

12:38
13:13
18:28
19:39
19:56

4:11
4:19
5:44
8:24
9:07

12:38
13:13
18:29
19:40
19:57

4:11
4:19
5:44
8:24
9:06

12:39
13:14
18:29
19:41
19:57

4:10
4:18
5:43
8:24
9:06

12:39
13:14
18:30
19:41
19:58

4:10
4:18
5:43
8:24
9:06

12:39
13:14
18:30
19:42
19:59

4:09
4:18
5:43
8:24
9:06

12:39
13:14
18:31
19:42
19:59

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
כ"א אייר
ל"ו לעומר
26.5.19

יום ב'
כ"ב אייר
ל"ז לעומר
27.5.19

יום ג'
כ"ג אייר

ל"ח לעומר
28.5.19

יום ד'
כ"ד אייר

ל"ט לעומר
29.5.19

יום ה'
כ"ה אייר
מ' לעומר
30.5.19

יום ו'
כ"ו אייר

מ"א לעומר
31.5.19

שבת קודש
כ"ז אייר

מ"ב לעומר
1.6.19

בס"ד

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

בחוקותי
ה' עוזי
19:18
20:09
21:03

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

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

בס"ד

במלאת 62 שנים לפטירת מורנו ורבנו הצדיק הקודש זצוק"ל

העליה לציון הצדיק תתקיים אי"ה
בחסות מר רוביק דנילוביץ', ראש העיר באר שבע

ביום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 

29/05/19
בבית העלמין הישן באר שבע

בהשתתפות:
הרב יהודה דרעי שליט"א ראב"ד הרב הראשי של ב"ש ורבנים

חברי כנסת סגן ראש העיר מר עופר כרדי 
מר יהושע דמרי יו"ר מועצה הדתית ב"ש

תזמורת פייטנים ידועים ילוו את אירועי ההילולה
העברת שמות לברכה בטל: 08-6230858

לתיאום הקמת דוכנים ביום ההילולה בטל: 050-8754456

ישיבת רבנו חיים חורי זצוק"ל
רח' האבות 80/ת.ד. 155 ב"ש

טל: 08-6230858 ברוכים הבאים בשם ה'

הציבור היקר מוזמן להשתטח על קבר הצדיק
רבנו חיים חורי זיע"א

ואנו מבקשים בכל לשון של בקשה
אנא! לשמור על קדושת המקום וגדרי הצניעות.

וזכות הצדיק תגן בעדכם אלף המגן אמן.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בברכת ברוכים הבאים
יהושע )שוקי( דמרי 
ממונה המועצה הדתית

ברגע
האחרון



אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

נהייתה לעם – היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום', עכ"ל. 
ואכן מפורש בדברי רש"י הללו, דיום קבלת התורה אצל ישראל – הוא 
הזה  'היום  הכתוב  וז"ש  בתורה,  יתירה  חביבות  גילו  יום אשר  באותו 
נהייתה לעם'. אלא שיש לתמוה טובא מדוע הביא רש"י שמועה זו על 
פסוק זה, והלא מקום שמועה זו הוא על הכתוב לעיל )כז, ט( 'הסכת 
ושמע ישראל היום הזה נהייתה לעם' כמבואר בגוף דברי רש"י. ולולי 
דמסתפינא הייתי אומר דכוונת רש"י בזה ללמדנו עוד מילתא חדתא, 
והוא שגם 'הכלים' הדרושים ללימוד התורה – תלויים ועומדים בגודל 
בכאן  הכתוב  מאמר  והיינו  התורה,  בלימוד  האדם  שמגלה  החביבות 

'ולא נתן ה' לכם לב לדעת וכו' עד היום הזה'.
א(  התורה:  בקנין  חשובים  יסודות  בשני  משכילים  נמצאנו  ובזה 
אהבת ה' – היא המפתח לקבלת התורה וקיום מצוותיה בשמחה. ב( 
לא תיתכן אהבת ה' אלא אם כן נגיע להכרה הברורה בחסדי ה' עלינו, 
הגם שאיננו ראויים להם, יען כי אנו בניו והוא אבינו – 'בנים אתם לה' 

אלוהיכם'!

תשובות הלכתיות משולחנו
של מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א

רשב"י, יכול לפטור העולם מן הדין
בני,  ואלעזר  אני  "הוי"ה  התיבות  עם  גימטריה  ואת"  תלכו  בחקתי  "אם 
במסכת  דאיתא  הכוונה,  לאשרי'  ה'בן  מבאר  יותם",  והמלך  האבות, 
סוכה אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רשב"י יכול אני לפטור את כל 
ואילמלא אלעזר בני עמי  העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה 
עמנו,  עוזיהו  בן  יותם  המלך  ואילמלא  עכשיו  ועד  העולם  שנברא  מיום 
)יש נוסח( ואברהם אבינו ע"ה מיום שנברא העולם עד סופו, ונרמז כאן 
וזהו  חוקה  כמו  שהם  הקדושה  תורתינו  סודות  רשב"י  של  הגדול  הכוח 
בר  אחא  רב  אמר  חגיגה  במסכת  כדאיתא  תלכו',  בחוקותי  'אם  שנאמר 
ראשי  על  'ודמות  דכתיב  החיות  מראשי  למעלה  יש  אחד  רקיע  יעקב 
שנאמר  ממנו  ולדבר  לחקור  רשות  ואין  הנורא'  הקרח  כעין  רקיע  החיה 
הרי שלימוד תורת  ובמכוסה ממך אל תחקור,  במופלא ממך אל תדרוש 
הנסתר נחשב לחוקה, תקבל את הדברים כמו שהם באמונה מבלי לחקור.

עמל התורה והתפילה
"אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם" עם התיבות גימטריה 
"אמת אבות ויום המיתה מ"ה תצא ותקח לך עתר ישר", מבאר ה'ברכה 
יצר  אדם  ירגיז  לעולם  ברכות  במסכת  דאיתא  פי  על  הכוונה,  משולשת' 
טוב על יצר הרע שנא' רגזו ואל תחטאו, אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק 
בתורה שנאמר אמרו בלבבכם אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע 
שנאמר על משכבכם אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה שנאמר 
ודומו סלה, ועפי"ז יתבאר פרטי הגימטריה "אמת" היינו שע"י לימוד תורת 
אין  השנה  ראש  מסכת  בירושלמי  כדאיתא  הרע,  היצר  את  מנצח  אמת 
היצר  זה  מנוול  בך  פגע  קדושין אם  במסכת  וכדאיתא  תורה,  אלא  אמת 
הרע משכהו לבית המדרש, "אבות" היינו קריאת שמע כדאיתא במסכת 
פסחים ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמא חס 
שיצא  וכיצחק  ישמעאל  ממנו  שיצא  כאברהם  פסול  במיטתי  יש  ושלום 
ממנו עשו אמרו לו בניו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד כשם שאין בלבך 
אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, "מ"ה" היינו יזכיר לו יום המיתה שהוא 
"שם התיקון", כדאיתא במסכת סוכה שיזכיר ליצר הרע את יום המיתה 
שלו עצמו שישחוט אותו הקב"ה בגאולה השלימה, ואז, "תצא ותקח לך 
עתר ישר" היינו שתצליח לצאת מרשותו ולנצחו, ותקח לעצמך את כוח 
כמ"ש  התפילה  לישרות  ותזכה  ויעתר,  מלשון  "עתר"  שנקרא  התפילה 
רבי נחמן מברסלב זי"ע בליקוטי מוהר"ן, שכאשר עושין מהתורה תפילה 
זיע"א. מברסלב  נתן  לרבי  תפילות  בליקוטי  כמ"ש  התפילה  ישרות  זהו 

עמל התורה שבעל פה
הצדיק  מבאר  פה,  שבעל  תורה  זה  תלכו'  בחוקותי  'אם  בזוהר  כתב 
שבעל  "תורה  עולה  תלכו"  בחקתי  "אם  גימטריה  רמז  זיע"א  מרעננה 
הר  על  יום  ארבעים  מ'  שהיה  בזמן  למד  ע"ה  רבינו  על שמשה  מ'",  פה 
לבינה,  ארבעים  בן  אבות  במסכת  ומרומז  פה,  שבעל  תורה  גם  סיני 
ידי  על  שבכתב  התורה  של  האמיתי  פירוש  את  הבין  יום  שבארבעים 
"זקן תורה שבכתב", כמבואר  גימטריה  "מצותי תשמרו"  התורה שבע"פ, 
חכמה. שקנה  זה  מלשון  זקן  בחינת  נפקת,  מחכמה  שהתורה  בזוהר 

להמתיק את הדינים
בשעת  "תכוון  גימטריה  אתם"  ועשיתם  תשמרו  מצותי  "ואת 
קיום  ידי  שעל  בהוי"ה",  אלקים  מחנה  ליחד  המצות  קיום 
הקדוש  שם  של  הדינים  ולהמתיק  לייחד  זוכים  בכוונה  המצות 
הוא. ברוך  הוי"ה  הקדוש  שם  רחמי  ולהמשיך  ולעורר  אלקים, 

שפע רב ברכה וטובה
'ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה', "ונתנה יבולה" צירוף אותיות 
"ולב נתן הוי"ה", הכוונה יש לפרש על פי מה שכתב הזוהר שתיבת "ה'ארץ" 
עם אות ה' הידיעה רומז לשכינה הקדושה, והיינו שהנותן צדקה בשמחה 
וברצון טוב בכוונת הלב זוכה להמשיך שפע מתפארת שם הקדוש הוי"ה לארץ 
השכינה הקדושה שם א"ד, ועל ידי זה יורד שפע רב של טובה וברכה לעולם.

להפוך את הרע לטוב
"שדי",  אותיות  "דיש"  בציר",  את  "דיש  בציר',  את  דיש  לכם  'והשיג 
התורה  אותיות  בכ"ב  הנבטאת  "את"  הקדושה  תורתינו  לימוד  ובזכות 
מא' ועד ת', "בציר" אותיות "ביצר", והכוונה תיבת "יצר" מלא "יו'ד צד'י 
תורה  של  עמלה  ידי  שעל  היינו  "שדי",  הקדוש  שם  תיבות  סופי  רי'ש" 
'ושמתם'  קידושין  במסכת  כדאיתא  לטוב,  מתהפך  הרע  היצר  כן  גם 
מלשון "סם תם" שנמשלה התורה לסם חיים משל לאדם שהכה את בנו 
זו  שהרטיה  זמן  כל  בני  לו  ואמר  מכתו  על  רטיה  לו  והניח  גדולה  מכה 
בין  בחמין  בין  ורחוץ  שהנאתך  מה  ושתה  שהנאתך  מה  אכול  מכתך  על 
מעלה  המכה  הרי  ממך  מסירה  אתה  אם  אבל  מתיירא  אתה  ואין  בצונן 
חולי, כך אמר להם הקב"ה לישראל בניי בראתי יצר הרע בראתי לו תורה 
תבלין שנאמר 'הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ 
אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  אם  בו',  תמשול  ואתה  תשוקתו  ואליך 
נמסרים בידו שנאמר 'הלא אם תטיב שאת' ואם אין אתם עוסקין בתורה 
אתם נמסרים בידו שנא' 'לפתח חטאת רובץ' ולא עוד אלא שכל משאו 
אתה  ואם  תשוקתו'  'ואליך  שנאמר  בך  רק  הוא  הרע  היצר  של  ומתנו 
ולהמתיקו  לטוב  להפכו  בו'  'ואתה תמשל  שנאמר  בו  מושל  אתה  רוצה 
ובטהרה. בקדושה  והמצות  התורה  לקיום  העוה"ז  בענייני  ולהשתמש 

אורות הפרשה

בס"ד

הלכות ציצית
האם צריך כוונת לשמה בטויית חוטי הציצית?

צריך שיהיו חוטי הציצית טוויין לשמה שנאמר גדילים תעשה לך – 
ודרשינן בגמ' לשם חובך. והיינו שיאמר בתחילת הטוייה שהוא עושה 

כן לשם מצות ציצית. ואם לא היו טוויין לשמה, פסולים.
האם עכו"ם רשאי לעסוק במלאכת הטוייה כשישראל גדול עומד על גביו?
אין להעסיק עכו"ם במלאכת הטוייה, מפני שאינו מכוון לשם מצות 
ציצית. ואם טוואן כאשר היה ישראל גדול עומד על גביו ואומר לו 
עשה לשם מצות ציצית, לדעת הרמב"ם וגדולי הראשונים הציצית 
פסולה, משום דגוי אדעתא דנפשיה עביד ולא ציית למה שמצוהו 

ישראל לעשות לשמה. אך לדעת הרא"ש הציצית כשרה, והוסיף 
הרמ"א שנוהגים שיסייע הישראל מעט.

האם צריך כוונת לשמה גם בהטלת חוטי הציצית וקשירתם בכנף הבגד?
לדעת הרא"ש צריך כוונת לשמה לעיכובא גם בהטלת הציציות 

וקשירתם בבגד, אך לדעת הרמב"ם א"צ כוונת לשמה אלא בטוייתם. 
ולפי הנראה העיקר להלכה, שיש להחמיר כדעת הרא"ש. אולם 

בדיעבד יש לסמוך על דעת הרמב"ם שמכשיר אך לא יברך עליו, 
ובלבד שאין מצויים ציציות אחרים להכשירו.

האם יש מקום להכשיר ציצית אשר עכו"ם הטיל בה את חוטי 
הציצית וקשרם בבגד?

עכו"ם פסול להטיל חוטי הציצית וקשירתם בבגד, דכתיב דבר אל 
בני ישראל – לאפוקי אינו יהודי. ואם עשה כן אע"פ שהיה ישראל 

גדול עומד על גביו ואומר לו לכוון לשם מצות ציצית, אין בכך כלום 
והציצית פסולה.

האם אשה רשאית לעסוק במלאכת טויית חוטי הציצית וגם להטילם 
ולקושרם בכנף הבגד?

אשה רשאית לכתחילה לעסוק במלאכת טויית חוטי הציצית, ובלבד 
שיאמר לה "טויי לי ציצית לטלית". אך לגבי כשרות האשה להטיל את 

חוטי הציצית וקשירתם בבגד, נחלקו רבותינו הראשונים: דעת ר"ת 
וסיעתו, אשה פסולה מלעשות כן מגזירת הכתוב – כדין הגוי, משום 

שאינה מצווה במצוה זו ולכן אינה רשאית לעסוק בעשייתה. ויש 
לחוש לשיטה זו לכתחילה אליבא דהרמ"א וכמה מגדולי הפוסקים. 

אולם דעת רוב רבותינו הראשונים ובראשם התוס' והרא"ש, האשה 
כשרה אף לכתחילה בעשיית הציצית וא"צ שיהא גדול עומד על 

גבה. וכן נראה עיקר להלכה בדעת הרמב"ם ומרן השו"ע ורבים מן 
הפוסקים. ברם מי יקל ראש להתיר בזה לכתחילה נגד דעת הרמ"א, 

ואצ"ל נגד דעת ר"ת וסיעתו הפוסלים את האשה אף בדיעבד. ובפרט 
למהדרין במצוות שראוי להם להקפיד לרכוש טלית שרק ישראל כשר 
ויר"ש הטיל את חוטי הציצית וקשרם בבגד כדין, כדי לצאת י"ח מצוה 

יקרה זו לכל הדעות.
מה הדין בזה לגבי קטן?

דין הקטן בכל זה – הוא כדין האשה המבואר לעיל, אלא שבקטן צריך 
שיהא גדול עומד על גביו ואומר לו עשה לשם מצות ציצית.

האם יש מקום להקל בזה כשעשה ישראל חוליא אחת וקשר ואח"כ 
גמר העכו"ם או אשה וקטן?

יש מגדולי האחרונים שכתב, שאם עשה ישראל חוליא אחת וקשר, 
וגמר האינו יהודי או אשה וקטן, דינו כדין מי שהתחיל בכוונת לשמה 

וגמר שלא בכוונה שהציצית כשרה.
האם עכו"ם או אשה וקטן כשרים בכתיבת תפילין כשישראל גדול 

עומד על גביהם?
עכו"ם ואשה או קטן פסולים לכתוב תפילין מגזרת הכתוב, דכתיב 

וקשרתם וכתבתם – ודרשינן כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה. ואם 
עשו כן התפילין פסולות, אע"פ שהיה גדול עומד על גבם ואומר להם 

כתבו לשם מצות תפילין.

בס"ד

רבי חיים חורי נולד בתשרי תרמ"ה )1885( לאביו אברהם זקן ולאמו 
מבירכה והוא בן יחיד, באי ג'רבה. בצעירותו למד אצל חכם משה 
זקן מאזוז וחכם פראג'י עלוש, ובמקביל עבד בדפוס. בשנת תרס"ג 
)1903(, בהיותו בן 18 הוסמך לרבנות והתמנה למורה ושליח ציבור 
לכהן  והחל  לגרב'ה  חזר  בהמשך  תוניסיה.  בדרום  גאבס,  בקהילת 
כרב  ולשמש  לחזור  הרב  נקרא   )1926( תרפ"ז  בשנת  וכדיין.  כרב 
בגאבס בעקבות עזיבתו של רבה של הקהילה חכם יצחק בוקבוזה. 
רבי חיים חורי נישא פעמיים. מאשתו הראשונה נולדו לו שתי בנות 
נולדו לו שבעה בנים וארבע בנות. חלקם נפטר  ומאשתו השנייה 
וחיים'  'תורה  ישיבת  את  הקים  חורי  חיים  רבי  מאוד.  צעיר  בגיל 
וכן מוסדות צדקה וחסד. רבי חיים חורי דאג לעניי הקהילה, עסק 
ציבור  מכספי  קופה  וייסד  והפצתם,  ספרים  ובהדפסת  בחינוך 
למימון הוצאת ספרים לאור. חכם חיים חורי הקפיד להיות תמיד 
ראשון התורמים על מנת לשמש כדוגמה ונודע כדרשן בחסד עליון. 
במלחמת העולם השנייה, הנהיג את קהילתו בגאבס, תחת השלטון 
ישראל, לחכמיה  ידוע באהבתו לארץ  רבי חיים חורי היה  הנאצי. 
ולשליחיה. היה מחברי אגודת 'עטרת ציון' שעסקה בלימוד השפה 
העברית ובעבודת אדמה כהכנה לקראת עלייה לארץ ישראל. רבי 
שימש  וביתו  ישראל,  לארץ  בעלייה  נלהב  באופן  תמך  חורי  חיים 
ישראל. לארץ  מטריפולי  בלתי-לגאליים  לעולים  מעבר  כתחנת 
בשנת תשט"ו )1954(, בהיותו בן שבעים, זכה ועלה לארץ ישראל. 
רבי חיים חורי התגורר תקופה קצרה בבית בנו בבני ברק, ולאחר 
מכן התיישב באר שבע. רבי חיים חורי תרגם ספרים רבים ביניהם 
'ציפורן שמיר' למרן החיד"א ז"ל, וחיבר שלושה ספרים: 'דרך חיים' 
- על התורה והש"ס; 'חסד ואמת' – דרושים וביאורים לזכר חכמים 
שונים ו'נפלאות גדולות'. כשנתיים לאחר עלייתו ארצה בכ"ה באייר 
תשי"ז )1957(, השיב את נשמתו ליוצרה בגיל 82 ונקבר בבאר שבע.

מנפלאותיו של רבי חיים חורי

בדרום הארץ היו שני צדיקים גדולים- הבבא סאלי ורבנו חיים חורי.
נסע  לדבר  היה  יכול  ולא  ברגליו  ללכת  היה  יכול  לא  שבנו  משה 
לנתיבות לבבא סאלי וביקש ממנו ברכה לבנו. הבבא סאלי שאל את 
משה מהיכן הוא בארץ, והלה ענה כי הוא מב"ש. הרב הנדהם שאל 
אותו למה הוא הגיע אליו, כשיש לו רב גדול בב"ש – רבנו חיים 

חורי זצוק"ל.
ותפלתו  בנו  על  התפלל  הצדיק  של  לקברו  נסע  לב"ש  חזר  משה 

נענתה, בנו החל ללכת ולדבר.

במאות הקודמות הרפואה לא היה משופרת כמו בימינו. אולטרסאונד 
כלל לא היה קיים ואף אדם לא חשב שיהיה אפשרי לדעת את מין 

התינוק לפני היוולדו.
ב- 1956 עזיז כהרגלו הלך להתפלל בבית הכנסת של רבנו חיים חורי 

שהיה בימים ההם בביתו של הרב.
הרב קרה לעזיז לעלות לספר תורה. כשירד עזיז מהתיבה הוא נישק 
לרב את היד והרב ברכו במזל טוב. עזיז שלא הבין למה הרב מברכו, 

שאל את הרב לפשר הרכה. והרב ענה לו שהשבוע יוולד לו בן.
אשתו של עזיז שהיתה בהריון ילדה בן באותו שבוע.

במשטרת ישראל במחלקת השבת אבדה היתה שוטרת בשם אסתר, 
שהיתה לה בעיה - תכשיטים מזהב טהור שהיו ברשותה נאבדו.

ביקשה  היא  לשווא.  אך  המשטרה,  מתחם  בכל  זאת  חיפשה  היא 
מעמיתיה שיחפשו עמה, אך כל הנסיונות למצוא את האבדה עלו 
בתוהו. בסיום עבודתה, הלכה אסתר לבית הכנסת הקרוב לביתה 
- רחמים. היא הדליקה נרות  שהיה שייך לבן של רבנו חיים חורי 
לזכרו של הצדיק וביקשה מהקב"ה שיעזור לה למצוא את האבדה. 
באמצע הלילה היא חולמת חלום בו מופיע לפניה בן אדם מבוגר 
ואמר:"תפסיקי  אליה  פנה  הוא  מכובד.  מראה  ובעל  פנים  הדור 

לבכות בתי, התכשיטים נמצאים במעטפה במקום הזה".
שעות  לפני  למשטרה  והגיעה  מהחלום  מבולבלת  התעוררה  היא 
עליו  לה  הורה  מהחלום  שהאיש  למקום  הלכה  מיד  עבודתה. 
ומצאה את המעטפה. כשפתחה אותה, ראתה כי היא מכילה את 

כל התכשיטים שאבדו לה.
בזכות התפילה והדלקת הנרות לזכרו של רבי חיים חורי זכתה 

אסתר לנחת רוח ושלוה. 

יהי רצון שזכות הצדיק תגן בעד כל עם ישראל אמן ואמן.

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון כא׳ אייר תשע"ט
)26.5.19( בשעה 20:30 

הילולא דצדיקייא
רבי חיים חורי זיע"א



אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

נהייתה לעם – היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום', עכ"ל. 
ואכן מפורש בדברי רש"י הללו, דיום קבלת התורה אצל ישראל – הוא 
הזה  'היום  הכתוב  וז"ש  בתורה,  יתירה  חביבות  גילו  יום אשר  באותו 
נהייתה לעם'. אלא שיש לתמוה טובא מדוע הביא רש"י שמועה זו על 
פסוק זה, והלא מקום שמועה זו הוא על הכתוב לעיל )כז, ט( 'הסכת 
ושמע ישראל היום הזה נהייתה לעם' כמבואר בגוף דברי רש"י. ולולי 
דמסתפינא הייתי אומר דכוונת רש"י בזה ללמדנו עוד מילתא חדתא, 
והוא שגם 'הכלים' הדרושים ללימוד התורה – תלויים ועומדים בגודל 
בכאן  הכתוב  מאמר  והיינו  התורה,  בלימוד  האדם  שמגלה  החביבות 

'ולא נתן ה' לכם לב לדעת וכו' עד היום הזה'.
א(  התורה:  בקנין  חשובים  יסודות  בשני  משכילים  נמצאנו  ובזה 
אהבת ה' – היא המפתח לקבלת התורה וקיום מצוותיה בשמחה. ב( 
לא תיתכן אהבת ה' אלא אם כן נגיע להכרה הברורה בחסדי ה' עלינו, 
הגם שאיננו ראויים להם, יען כי אנו בניו והוא אבינו – 'בנים אתם לה' 

אלוהיכם'!

תשובות הלכתיות משולחנו
של מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א

רשב"י, יכול לפטור העולם מן הדין
בני,  ואלעזר  אני  "הוי"ה  התיבות  עם  גימטריה  ואת"  תלכו  בחקתי  "אם 
במסכת  דאיתא  הכוונה,  לאשרי'  ה'בן  מבאר  יותם",  והמלך  האבות, 
סוכה אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רשב"י יכול אני לפטור את כל 
ואילמלא אלעזר בני עמי  העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה 
עמנו,  עוזיהו  בן  יותם  המלך  ואילמלא  עכשיו  ועד  העולם  שנברא  מיום 
)יש נוסח( ואברהם אבינו ע"ה מיום שנברא העולם עד סופו, ונרמז כאן 
וזהו  חוקה  כמו  שהם  הקדושה  תורתינו  סודות  רשב"י  של  הגדול  הכוח 
בר  אחא  רב  אמר  חגיגה  במסכת  כדאיתא  תלכו',  בחוקותי  'אם  שנאמר 
ראשי  על  'ודמות  דכתיב  החיות  מראשי  למעלה  יש  אחד  רקיע  יעקב 
שנאמר  ממנו  ולדבר  לחקור  רשות  ואין  הנורא'  הקרח  כעין  רקיע  החיה 
הרי שלימוד תורת  ובמכוסה ממך אל תחקור,  במופלא ממך אל תדרוש 
הנסתר נחשב לחוקה, תקבל את הדברים כמו שהם באמונה מבלי לחקור.

עמל התורה והתפילה
"אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם" עם התיבות גימטריה 
"אמת אבות ויום המיתה מ"ה תצא ותקח לך עתר ישר", מבאר ה'ברכה 
יצר  אדם  ירגיז  לעולם  ברכות  במסכת  דאיתא  פי  על  הכוונה,  משולשת' 
טוב על יצר הרע שנא' רגזו ואל תחטאו, אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק 
בתורה שנאמר אמרו בלבבכם אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע 
שנאמר על משכבכם אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה שנאמר 
ודומו סלה, ועפי"ז יתבאר פרטי הגימטריה "אמת" היינו שע"י לימוד תורת 
אין  השנה  ראש  מסכת  בירושלמי  כדאיתא  הרע,  היצר  את  מנצח  אמת 
היצר  זה  מנוול  בך  פגע  קדושין אם  במסכת  וכדאיתא  תורה,  אלא  אמת 
הרע משכהו לבית המדרש, "אבות" היינו קריאת שמע כדאיתא במסכת 
פסחים ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמא חס 
שיצא  וכיצחק  ישמעאל  ממנו  שיצא  כאברהם  פסול  במיטתי  יש  ושלום 
ממנו עשו אמרו לו בניו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד כשם שאין בלבך 
אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, "מ"ה" היינו יזכיר לו יום המיתה שהוא 
"שם התיקון", כדאיתא במסכת סוכה שיזכיר ליצר הרע את יום המיתה 
שלו עצמו שישחוט אותו הקב"ה בגאולה השלימה, ואז, "תצא ותקח לך 
עתר ישר" היינו שתצליח לצאת מרשותו ולנצחו, ותקח לעצמך את כוח 
כמ"ש  התפילה  לישרות  ותזכה  ויעתר,  מלשון  "עתר"  שנקרא  התפילה 
רבי נחמן מברסלב זי"ע בליקוטי מוהר"ן, שכאשר עושין מהתורה תפילה 
זיע"א. מברסלב  נתן  לרבי  תפילות  בליקוטי  כמ"ש  התפילה  ישרות  זהו 

עמל התורה שבעל פה
הצדיק  מבאר  פה,  שבעל  תורה  זה  תלכו'  בחוקותי  'אם  בזוהר  כתב 
שבעל  "תורה  עולה  תלכו"  בחקתי  "אם  גימטריה  רמז  זיע"א  מרעננה 
הר  על  יום  ארבעים  מ'  שהיה  בזמן  למד  ע"ה  רבינו  על שמשה  מ'",  פה 
לבינה,  ארבעים  בן  אבות  במסכת  ומרומז  פה,  שבעל  תורה  גם  סיני 
ידי  על  שבכתב  התורה  של  האמיתי  פירוש  את  הבין  יום  שבארבעים 
"זקן תורה שבכתב", כמבואר  גימטריה  "מצותי תשמרו"  התורה שבע"פ, 
חכמה. שקנה  זה  מלשון  זקן  בחינת  נפקת,  מחכמה  שהתורה  בזוהר 

להמתיק את הדינים
בשעת  "תכוון  גימטריה  אתם"  ועשיתם  תשמרו  מצותי  "ואת 
קיום  ידי  שעל  בהוי"ה",  אלקים  מחנה  ליחד  המצות  קיום 
הקדוש  שם  של  הדינים  ולהמתיק  לייחד  זוכים  בכוונה  המצות 
הוא. ברוך  הוי"ה  הקדוש  שם  רחמי  ולהמשיך  ולעורר  אלקים, 

שפע רב ברכה וטובה
'ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה', "ונתנה יבולה" צירוף אותיות 
"ולב נתן הוי"ה", הכוונה יש לפרש על פי מה שכתב הזוהר שתיבת "ה'ארץ" 
עם אות ה' הידיעה רומז לשכינה הקדושה, והיינו שהנותן צדקה בשמחה 
וברצון טוב בכוונת הלב זוכה להמשיך שפע מתפארת שם הקדוש הוי"ה לארץ 
השכינה הקדושה שם א"ד, ועל ידי זה יורד שפע רב של טובה וברכה לעולם.

להפוך את הרע לטוב
"שדי",  אותיות  "דיש"  בציר",  את  "דיש  בציר',  את  דיש  לכם  'והשיג 
התורה  אותיות  בכ"ב  הנבטאת  "את"  הקדושה  תורתינו  לימוד  ובזכות 
מא' ועד ת', "בציר" אותיות "ביצר", והכוונה תיבת "יצר" מלא "יו'ד צד'י 
תורה  של  עמלה  ידי  שעל  היינו  "שדי",  הקדוש  שם  תיבות  סופי  רי'ש" 
'ושמתם'  קידושין  במסכת  כדאיתא  לטוב,  מתהפך  הרע  היצר  כן  גם 
מלשון "סם תם" שנמשלה התורה לסם חיים משל לאדם שהכה את בנו 
זו  שהרטיה  זמן  כל  בני  לו  ואמר  מכתו  על  רטיה  לו  והניח  גדולה  מכה 
בין  בחמין  בין  ורחוץ  שהנאתך  מה  ושתה  שהנאתך  מה  אכול  מכתך  על 
מעלה  המכה  הרי  ממך  מסירה  אתה  אם  אבל  מתיירא  אתה  ואין  בצונן 
חולי, כך אמר להם הקב"ה לישראל בניי בראתי יצר הרע בראתי לו תורה 
תבלין שנאמר 'הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ 
אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  אם  בו',  תמשול  ואתה  תשוקתו  ואליך 
נמסרים בידו שנאמר 'הלא אם תטיב שאת' ואם אין אתם עוסקין בתורה 
אתם נמסרים בידו שנא' 'לפתח חטאת רובץ' ולא עוד אלא שכל משאו 
אתה  ואם  תשוקתו'  'ואליך  שנאמר  בך  רק  הוא  הרע  היצר  של  ומתנו 
ולהמתיקו  לטוב  להפכו  בו'  'ואתה תמשל  שנאמר  בו  מושל  אתה  רוצה 
ובטהרה. בקדושה  והמצות  התורה  לקיום  העוה"ז  בענייני  ולהשתמש 

אורות הפרשה

בס"ד

הלכות ציצית
האם צריך כוונת לשמה בטויית חוטי הציצית?

צריך שיהיו חוטי הציצית טוויין לשמה שנאמר גדילים תעשה לך – 
ודרשינן בגמ' לשם חובך. והיינו שיאמר בתחילת הטוייה שהוא עושה 

כן לשם מצות ציצית. ואם לא היו טוויין לשמה, פסולים.
האם עכו"ם רשאי לעסוק במלאכת הטוייה כשישראל גדול עומד על גביו?
אין להעסיק עכו"ם במלאכת הטוייה, מפני שאינו מכוון לשם מצות 
ציצית. ואם טוואן כאשר היה ישראל גדול עומד על גביו ואומר לו 
עשה לשם מצות ציצית, לדעת הרמב"ם וגדולי הראשונים הציצית 
פסולה, משום דגוי אדעתא דנפשיה עביד ולא ציית למה שמצוהו 

ישראל לעשות לשמה. אך לדעת הרא"ש הציצית כשרה, והוסיף 
הרמ"א שנוהגים שיסייע הישראל מעט.

האם צריך כוונת לשמה גם בהטלת חוטי הציצית וקשירתם בכנף הבגד?
לדעת הרא"ש צריך כוונת לשמה לעיכובא גם בהטלת הציציות 

וקשירתם בבגד, אך לדעת הרמב"ם א"צ כוונת לשמה אלא בטוייתם. 
ולפי הנראה העיקר להלכה, שיש להחמיר כדעת הרא"ש. אולם 

בדיעבד יש לסמוך על דעת הרמב"ם שמכשיר אך לא יברך עליו, 
ובלבד שאין מצויים ציציות אחרים להכשירו.

האם יש מקום להכשיר ציצית אשר עכו"ם הטיל בה את חוטי 
הציצית וקשרם בבגד?

עכו"ם פסול להטיל חוטי הציצית וקשירתם בבגד, דכתיב דבר אל 
בני ישראל – לאפוקי אינו יהודי. ואם עשה כן אע"פ שהיה ישראל 

גדול עומד על גביו ואומר לו לכוון לשם מצות ציצית, אין בכך כלום 
והציצית פסולה.

האם אשה רשאית לעסוק במלאכת טויית חוטי הציצית וגם להטילם 
ולקושרם בכנף הבגד?

אשה רשאית לכתחילה לעסוק במלאכת טויית חוטי הציצית, ובלבד 
שיאמר לה "טויי לי ציצית לטלית". אך לגבי כשרות האשה להטיל את 

חוטי הציצית וקשירתם בבגד, נחלקו רבותינו הראשונים: דעת ר"ת 
וסיעתו, אשה פסולה מלעשות כן מגזירת הכתוב – כדין הגוי, משום 

שאינה מצווה במצוה זו ולכן אינה רשאית לעסוק בעשייתה. ויש 
לחוש לשיטה זו לכתחילה אליבא דהרמ"א וכמה מגדולי הפוסקים. 

אולם דעת רוב רבותינו הראשונים ובראשם התוס' והרא"ש, האשה 
כשרה אף לכתחילה בעשיית הציצית וא"צ שיהא גדול עומד על 

גבה. וכן נראה עיקר להלכה בדעת הרמב"ם ומרן השו"ע ורבים מן 
הפוסקים. ברם מי יקל ראש להתיר בזה לכתחילה נגד דעת הרמ"א, 

ואצ"ל נגד דעת ר"ת וסיעתו הפוסלים את האשה אף בדיעבד. ובפרט 
למהדרין במצוות שראוי להם להקפיד לרכוש טלית שרק ישראל כשר 
ויר"ש הטיל את חוטי הציצית וקשרם בבגד כדין, כדי לצאת י"ח מצוה 

יקרה זו לכל הדעות.
מה הדין בזה לגבי קטן?

דין הקטן בכל זה – הוא כדין האשה המבואר לעיל, אלא שבקטן צריך 
שיהא גדול עומד על גביו ואומר לו עשה לשם מצות ציצית.

האם יש מקום להקל בזה כשעשה ישראל חוליא אחת וקשר ואח"כ 
גמר העכו"ם או אשה וקטן?

יש מגדולי האחרונים שכתב, שאם עשה ישראל חוליא אחת וקשר, 
וגמר האינו יהודי או אשה וקטן, דינו כדין מי שהתחיל בכוונת לשמה 

וגמר שלא בכוונה שהציצית כשרה.
האם עכו"ם או אשה וקטן כשרים בכתיבת תפילין כשישראל גדול 

עומד על גביהם?
עכו"ם ואשה או קטן פסולים לכתוב תפילין מגזרת הכתוב, דכתיב 

וקשרתם וכתבתם – ודרשינן כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה. ואם 
עשו כן התפילין פסולות, אע"פ שהיה גדול עומד על גבם ואומר להם 

כתבו לשם מצות תפילין.

בס"ד

רבי חיים חורי נולד בתשרי תרמ"ה )1885( לאביו אברהם זקן ולאמו 
מבירכה והוא בן יחיד, באי ג'רבה. בצעירותו למד אצל חכם משה 
זקן מאזוז וחכם פראג'י עלוש, ובמקביל עבד בדפוס. בשנת תרס"ג 
)1903(, בהיותו בן 18 הוסמך לרבנות והתמנה למורה ושליח ציבור 
לכהן  והחל  לגרב'ה  חזר  בהמשך  תוניסיה.  בדרום  גאבס,  בקהילת 
כרב  ולשמש  לחזור  הרב  נקרא   )1926( תרפ"ז  בשנת  וכדיין.  כרב 
בגאבס בעקבות עזיבתו של רבה של הקהילה חכם יצחק בוקבוזה. 
רבי חיים חורי נישא פעמיים. מאשתו הראשונה נולדו לו שתי בנות 
נולדו לו שבעה בנים וארבע בנות. חלקם נפטר  ומאשתו השנייה 
וחיים'  'תורה  ישיבת  את  הקים  חורי  חיים  רבי  מאוד.  צעיר  בגיל 
וכן מוסדות צדקה וחסד. רבי חיים חורי דאג לעניי הקהילה, עסק 
ציבור  מכספי  קופה  וייסד  והפצתם,  ספרים  ובהדפסת  בחינוך 
למימון הוצאת ספרים לאור. חכם חיים חורי הקפיד להיות תמיד 
ראשון התורמים על מנת לשמש כדוגמה ונודע כדרשן בחסד עליון. 
במלחמת העולם השנייה, הנהיג את קהילתו בגאבס, תחת השלטון 
ישראל, לחכמיה  ידוע באהבתו לארץ  רבי חיים חורי היה  הנאצי. 
ולשליחיה. היה מחברי אגודת 'עטרת ציון' שעסקה בלימוד השפה 
העברית ובעבודת אדמה כהכנה לקראת עלייה לארץ ישראל. רבי 
שימש  וביתו  ישראל,  לארץ  בעלייה  נלהב  באופן  תמך  חורי  חיים 
ישראל. לארץ  מטריפולי  בלתי-לגאליים  לעולים  מעבר  כתחנת 

בשנת תשט"ו )1954(, בהיותו בן שבעים, זכה ועלה לארץ ישראל. 
רבי חיים חורי התגורר תקופה קצרה בבית בנו בבני ברק, ולאחר 
מכן התיישב באר שבע. רבי חיים חורי תרגם ספרים רבים ביניהם 
'ציפורן שמיר' למרן החיד"א ז"ל, וחיבר שלושה ספרים: 'דרך חיים' 
- על התורה והש"ס; 'חסד ואמת' – דרושים וביאורים לזכר חכמים 
שונים ו'נפלאות גדולות'. כשנתיים לאחר עלייתו ארצה בכ"ה באייר 
תשי"ז )1957(, השיב את נשמתו ליוצרה בגיל 82 ונקבר בבאר שבע.

מנפלאותיו של רבי חיים חורי

בדרום הארץ היו שני צדיקים גדולים- הבבא סאלי ורבנו חיים חורי.
נסע  לדבר  היה  יכול  ולא  ברגליו  ללכת  היה  יכול  לא  שבנו  משה 
לנתיבות לבבא סאלי וביקש ממנו ברכה לבנו. הבבא סאלי שאל את 
משה מהיכן הוא בארץ, והלה ענה כי הוא מב"ש. הרב הנדהם שאל 
אותו למה הוא הגיע אליו, כשיש לו רב גדול בב"ש – רבנו חיים 

חורי זצוק"ל.
ותפלתו  בנו  על  התפלל  הצדיק  של  לקברו  נסע  לב"ש  חזר  משה 

נענתה, בנו החל ללכת ולדבר.

במאות הקודמות הרפואה לא היה משופרת כמו בימינו. אולטרסאונד 
כלל לא היה קיים ואף אדם לא חשב שיהיה אפשרי לדעת את מין 

התינוק לפני היוולדו.
ב- 1956 עזיז כהרגלו הלך להתפלל בבית הכנסת של רבנו חיים חורי 

שהיה בימים ההם בביתו של הרב.
הרב קרה לעזיז לעלות לספר תורה. כשירד עזיז מהתיבה הוא נישק 
לרב את היד והרב ברכו במזל טוב. עזיז שלא הבין למה הרב מברכו, 

שאל את הרב לפשר הרכה. והרב ענה לו שהשבוע יוולד לו בן.
אשתו של עזיז שהיתה בהריון ילדה בן באותו שבוע.

במשטרת ישראל במחלקת השבת אבדה היתה שוטרת בשם אסתר, 
שהיתה לה בעיה - תכשיטים מזהב טהור שהיו ברשותה נאבדו.

ביקשה  היא  לשווא.  אך  המשטרה,  מתחם  בכל  זאת  חיפשה  היא 
מעמיתיה שיחפשו עמה, אך כל הנסיונות למצוא את האבדה עלו 
בתוהו. בסיום עבודתה, הלכה אסתר לבית הכנסת הקרוב לביתה 
- רחמים. היא הדליקה נרות  שהיה שייך לבן של רבנו חיים חורי 
לזכרו של הצדיק וביקשה מהקב"ה שיעזור לה למצוא את האבדה. 
באמצע הלילה היא חולמת חלום בו מופיע לפניה בן אדם מבוגר 
ואמר:"תפסיקי  אליה  פנה  הוא  מכובד.  מראה  ובעל  פנים  הדור 

לבכות בתי, התכשיטים נמצאים במעטפה במקום הזה".
שעות  לפני  למשטרה  והגיעה  מהחלום  מבולבלת  התעוררה  היא 
עליו  לה  הורה  מהחלום  שהאיש  למקום  הלכה  מיד  עבודתה. 
ומצאה את המעטפה. כשפתחה אותה, ראתה כי היא מכילה את 

כל התכשיטים שאבדו לה.
בזכות התפילה והדלקת הנרות לזכרו של רבי חיים חורי זכתה 

אסתר לנחת רוח ושלוה. 

יהי רצון שזכות הצדיק תגן בעד כל עם ישראל אמן ואמן.

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון כא׳ אייר תשע"ט
)26.5.19( בשעה 20:30 

הילולא דצדיקייא
רבי חיים חורי זיע"א



המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

אהבת ה׳

בס"ד

עורך
הרב עוזיאל אדרי

אחראי מערכת
הרב אברהם טריקי

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

גליון מס'

 817

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך

לוח זמנים שבועי

זמני הדלקת הנרות

בברכת שבת שלום ומבורך

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

ידוע ומפורסם דברי רבותינו בעלי המוסר, שהמפתח לעמלה של תורה הוא חביבות התורה, 
חייו  משוש  התורה  תהא  עד  עדי  בלבו  התורה  לחבב  האדם  יוכל  כיצד  לברר  עלינו  ושומה 

ובאהבתה ישגה מאוד.
'ליהודים היתה אורה ושמחה' )מגילת אסתר ח, טז(,  ידועים דברי רבותינו על הפסוק  הנה 
ודרשו בגמ' מגילה )טז, ב( 'אורה זו תורה'. והמקור לזה הוא מדברי הכתוב )שם ט, כז( 'קיימו 
וקבלו עליהם היהודים' – קיימו מה שקיבלו עליהם כבר במעמד הר סיני, והיינו שבימי מרדכי 
ואסתר חזרו וקיבלוה מרצון. ויש להעיר אם בקבלת תורה ממש עסקינן, מדוע לא נכתב במפורש 
ליהודים הייתה תורה ושמחה, ולמה נרמזה בלשון 'אורה' עד שהוצרכו רבותינו ללמדנו שאורה 
זו תורה. ברם לכשנתבונן נראה, שלמעשה בפועל הייתה תורה בידם כבר ממעמד הר סיני, אלא 
שאז קיבלוה בכפיה – 'כפה עליהם הר כגיגית'. ורק בימי מרדכי ואסתר חזרו וקבלוה מרצון מפני 
שראו בה את אור חייהם, ועל כן הדגיש הכתוב ליהודים הייתה 'אורה' ושמחה, ללמדך שזה מה 

שנתחדש בימי מרדכי ואסתר.
ואם יש את נפשך לדעת כיצד הגיעו לדרגה מופלאה זו, צא ולמד לדברי הגמ' )שבת פח, א( 
עה"פ ויתייצבו שם בתחתית ההר )שמות יט, יז(: 'מלמד שכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית ואמר 
להם אם תקבלו את התורה מוטב ואם לאו שם יהא מקום קבורתכם. אמר רבא, חזרו וקיבלוה 
מרצון בימי אחשוורוש, שנאמר קיימו וקבלו עליהם – קיימו מה שקיבלו כבר'. הנה כי כן מפורש 
ברורה בחסדיו המרובים  והכרה  ה'  הוא אהבת  לפנינו, שהמפתח לקבלת התורה בשמחה – 
עמנו בכל עת ובכל שעה. ולהכרה זו הגיעו ישראל בימי אחשוורוש, מפני 'אהבת הנס' שהיתה 

להם – כמבואר ברש"י שם.
באותות  נטויה  ובזרוע  חזקה  ביד  ממצרים  הקב"ה  הוציאם  אשר  דעה  דור  וכי  לתמוה,  ויש 
ומופתים עד אין חקר, וקרע להם את הים, נתן להם את התורה, והוליכם במדבר ארבעים שנה 
בניסים גלויים ומופלאים אשר לא נודע כמותם בכל הדורות, לא ראו ניסים. וכי נס קריעת ים סוף 
ואכילת המן ומים שהוציא להם מהסלע וענני כבוד ששמרו עליהם במדבר, אינם ניסים מופלאים! 
ובמה נשתנה נס אחשוורוש – מכל הניסים הללו. ברם לכשנתבונן במקראות מפורשים בתורה, 
קברים  אין  'המבלי  במדבר:  לאבותינו  שהיו  ומשונות  שונות  טענות  של  ארוכה  נמצא מסכת 
במצרים לקחתנו למות במדבר', 'זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים' ועוד כהנה תלונות קשות 
שהגיעו לשיאם בדברים הנוראים 'כי משנאת ה' אותנו הוציאנו ממצרים'. וברור שלא היו מגיעים 
לטרוניות כאלו, אילולי התחושה של 'מגיע לנו'. כלומר מאחר שהשי"ת הוציאנו ממצרים ובחר 
להוליכנו במדבר ארבעים שנה, בדין הוא שצריך לספק את כל צרכינו ולהצילנו מפגעי המדבר 
מקום  מכל  ניסית,  בדרך  צורכם  כל  את  שקיבלו  הגם  כן  ועל  וכו'.  לרעה  עלינו  הקמים  ומכל 
ניסים אלו לא מילאו את ליבם באהבת ה', יען כי תחושת ה'מגיע לי' חופפת עליהם. אולם בימי 
אחשוורוש אשר זכו לנס מופלא דוקא בעידן של התרחקות מהקב"ה – בסעודתו של אותו רשע, 
ומשם צמחה להם הישועה, אזי נתמלא ליבם באהבת ה' אין סופית אשר הביאה אותם להכרה 
של 'בנים אתם לה' אלוהיכם' – אף על פי שמרדו בנים הם למקום, יען כי ידעו בבירור שלא היו 

ראויים לאותו הנס וזכו לחנינה מאוצר מתנת חינם באהבת ה' עליהם.
ודע שבלעדי חביבות התורה, יחסרו לאדם גם 'הכלים' ללמוד תורה. דהנה קרינן בתורה 
הזה'.  היום  עד  ואזנים לשמוע  לראות  ועיניים  לדעת  לב  לכם  ה'  נתן  'ולא  ג(:  כט,  )דברים 
וכתב רש"י שם: 'עד היום הזה, שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי כמ"ש 
בפ' וילך ויתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו משה רבינו אף אנו 
עמדנו בסיני וקבלנו את התורה וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה ויאמרו 
לנו יום מחר לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם היום הזה 

פרשת השבוע
בחוקותי - ״מסכת אבות פרק ד׳ ״

והתהלכתי בתוך המוח והלב
התיבה  הטורים  בעל  כתב  בתוככם'  'והתהלכתי 
אחד  במסורה,  פעמים  ב'  מופיעה  "והתהלכתי" 
מבאר  באמיתך',  'והתהלכתי  בתהלים  ואידך  כאן, 
ה'בן לאשרי' אמרו רז"ל הקב"ה חותמו אמת שהיא 
התורה הנקראת אמת, והעמל בתורה זוכה שהקב"ה 
מתהלכת  והיא  "אמיתך"  השכינה  את  עליו  משרה 
בתוך מוחו וליבו, כמ"ש בעל התניא זי"ע ע"י השגת 
זוכה  והלב,  המוח  בתוך  הגיונית  בהבנה  התורה 
הקב"ה  עם  ומופלאה  עליונה  להתאחדות  האדם 
אורייתא  "הקב"ה  בזוהר  כמ"ש  ממש,  אחד  כדבר 
וישראל חד הוא", מה שאין שום נברא אפילו מלאכי 
דרגה  להשיג  יכולים  אינם  ואופנים  שרפים  השרת 
עליונה זו, ולכן התיבה הראשונה בעשרת הדיברות 
 - י'הבית"  כ'תבית  נ'פשי  "א'ני  נוטריקון  "אנכי" 
'והתהלכתי  כלומר  ונתתי",  כתבתי  עצמי  את  "אני 

בתוככם' ממש.

העלון טעון גניזה.
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ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוֹ ַתי ִתְשְמרּו ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם)ויקרא כו, ג(
אם בחקתי תלכו: שתהיו עמלים בתורה. )רש"י(

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

4:12
4:20
5:45
8:25
9:07

12:38
13:13
18:28
19:39
19:56

4:12
4:20
5:45
8:25
9:07

12:38
13:13
18:28
19:39
19:56

4:11
4:19
5:44
8:24
9:07

12:38
13:13
18:29
19:40
19:57

4:11
4:19
5:44
8:24
9:06

12:39
13:14
18:29
19:41
19:57

4:10
4:18
5:43
8:24
9:06

12:39
13:14
18:30
19:41
19:58

4:10
4:18
5:43
8:24
9:06

12:39
13:14
18:30
19:42
19:59

4:09
4:18
5:43
8:24
9:06

12:39
13:14
18:31
19:42
19:59

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
כ"א אייר
ל"ו לעומר
26.5.19

יום ב'
כ"ב אייר
ל"ז לעומר
27.5.19

יום ג'
כ"ג אייר

ל"ח לעומר
28.5.19

יום ד'
כ"ד אייר

ל"ט לעומר
29.5.19

יום ה'
כ"ה אייר
מ' לעומר
30.5.19

יום ו'
כ"ו אייר

מ"א לעומר
31.5.19

שבת קודש
כ"ז אייר

מ"ב לעומר
1.6.19

בס"ד

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

בחוקותי
ה' עוזי
19:18
20:09
21:03

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

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

בס"ד

במלאת 62 שנים לפטירת מורנו ורבנו הצדיק הקודש זצוק"ל

העליה לציון הצדיק תתקיים אי"ה
בחסות מר רוביק דנילוביץ', ראש העיר באר שבע

ביום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 

29/05/19
בבית העלמין הישן באר שבע

בהשתתפות:
הרב יהודה דרעי שליט"א ראב"ד הרב הראשי של ב"ש ורבנים

חברי כנסת סגן ראש העיר מר עופר כרדי 
מר יהושע דמרי יו"ר מועצה הדתית ב"ש

תזמורת פייטנים ידועים ילוו את אירועי ההילולה
העברת שמות לברכה בטל: 08-6230858

לתיאום הקמת דוכנים ביום ההילולה בטל: 050-8754456

ישיבת רבנו חיים חורי זצוק"ל
רח' האבות 80/ת.ד. 155 ב"ש

טל: 08-6230858 ברוכים הבאים בשם ה'

הציבור היקר מוזמן להשתטח על קבר הצדיק
רבנו חיים חורי זיע"א

ואנו מבקשים בכל לשון של בקשה
אנא! לשמור על קדושת המקום וגדרי הצניעות.

וזכות הצדיק תגן בעדכם אלף המגן אמן.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בברכת ברוכים הבאים
יהושע )שוקי( דמרי 
ממונה המועצה הדתית

ברגע
האחרון


