המרגל
החסידי
שניצל ממוות

בס"ד

אורות עונג שבת

אורות השבת

הנשמה יורדת לעולם למלחמת היצר

’כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה‘ אלוקיך בידך ושבית שביו‘ )כא ,י(,
כתב האור החיים הקדוש בביאור עניין אשת יפת תואר היינו הניצוצות
הקדושה הטמונים בה ,הנה כל בנין העולם וקיומו תלוי במעשה עם בני
ישראל ,שבאם יתגברו על יצרם ויטיבו את דרכיהם ,העולם כולו מתקיים
על ידם ובגללם ישמחו השמים ותגל הארץ ,וגם ה‘ אלוקינו ישמח ויגל
בעמו ישראל ,והכל תלוי בניצחון על היצר הרע” .כי תצא למלחמה“ דע לך
כי בירידת הנשמה מהעולם העליון כשיוצאת לבא לעולם הזה מודיעים
לה שתהיה מוכנה למלחמה כבדה וקשה עד למאד ,כדאיתא במסכת אבות
)פ“ד ,א( איזהו גיבור הכובש את יצרו ,שאין גבורה גדולה מזו ,ולכן נאמר
”על אויביך“ שמלחמה זו היא מלחמת חיים כאדם הלוחם עם אויבו המר
המבקש להורגו שאם יתרשל מללחום בו יקום עליו ויכהו ויאבדהו מן
העולם” ,ושבית שביו“ שהיצר הרע תקיף מאד וכמעט אין בכוח אנושי
להתגבר עליו ,אך הבטיחנו הקב“ה שיתנהו בידך ,ודקדק לומר ”שביו“ ולא
”אותו“ ללמדך שאינך צריך לנצח ”אותו“ שהוא הבל ורעות רוח ואין בו
ממש ,ובהשתדלות קטנה תזכה להחזיר לעצמך ”שביו“ מה שלקח ממך
בשבי בחינת הטוב שבנשמות של בני ישראל השבויות בידו.

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

עורך

הניצחון מובטח בהשגחה פרטית

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

יום א'

עלות השחר
4:55
זמן טלית ותפילין
5:03
זריחה  -הנץ החמה 6:20
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:48
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:27
סוז ברכות קש
10:31
חצות יום ולילה
12:41
מנחה גדולה
13:14
פלג המנחה
18:03
שקיעה
19:09
צאת הכוכבים
19:24

לשכת רב העיר

בדיקת תפילין ומזוזות
בפרוס עלינו ימי הרחמים והסליחות
הננו להודיע לציבור על המבצע השנתי של

בדיקת תפילין ומזוזות לכל דורש על ידי סופרים
ק

ממונה המועצה הדתית

רב העיר וראש אבות בתי הדין

4:56
5:04
6:20
8:48
9:27
10:31
12:41
13:14
18:02
19:07
19:23

4:57
5:05
6:21
8:48
9:27
10:31
12:40
13:13
18:01
19:06
19:22

4:57
5:05
6:21
8:49
9:27
10:31
12:40
13:13
18:00
19:05
19:20

4:58
5:06
6:22
8:49
9:27
10:31
12:40
13:13
17:59
19:04
19:19

4:59
5:06
6:22
8:49
9:27
10:31
12:39
13:12
17:58
19:02
19:18

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות

יעקב נמש

בכבוד רב
ובברכת שנה טובה ומבורכת
יהושע דמרי
הרב יהודה דרעי

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

לוח הזמנים י' אלול יא' אלול יב' אלול יג' אלול יד' אלול טו' אלול טז' אלול
מדויק לבאר-שבע )(05.9.20) (04.9.20) (03.9.20) (02.9.20) (01.9.20) (31.8.20) (30.8.20

לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בת סימי זל

ת .נ .צ .ב .ה.

פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

כי תצא
רונִ ּי ֲע ָק ָרה
18:51
19:41
20:29

5:00
5:07
6:23
8:49
9:27
10:31
12:39
13:12
17:57
19:01
19:16

ֹלהיָך ִמ ְת ַהלֵּ ְך בְּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנֶָך לְ ַהצִּ ילְ ָך וְ לָ ֵתת אֹיְבֶ יָך לְ פָ נֶיָך
כִּ י ה' ֱא ֶ
וְ ָהיָה ַמ ֲחנֶיָך ָקדוֹשׁ וְ ל ֹא ְיִר ֶאה בְ ָך ﬠֶ ְרוַ ת ָדּבָ ר וְ ָשׁב ֵמ ַא ֲח ֶריָך) .דברים כג ,טו
אם אני כאן הכל כאן ,ואם אין אני כאן מי כאן) .סוכה נג ,א(

בשנת תרפ"ד כאשר רבו הצרות והפורענויות על ישראל ,הפיץ מרן החפץ חיים קול קורא
אשר בו זעק מקירות לבו הטהור' :על מה הובאש ריחנו בעיני האלוקים… מדוע מיום ליום
מתגברים עלינו צרות ויסורים ,מחלות ורדיפות וטרגדיות נוראות'!
ועל כך השיב החפץ חיים מדברי הכתוב שלפנינו' :כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך
ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' )דברים כג ,טו( .הרי
לפנינו מפורש כי הקב"ה בכבודו ובעצמו מתהלך בקרבנו וניצב בשער המחנה כדי לשומרנו
מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ולהצילנו מידי כל אויבנו הקמים עלינו לרעה ,ובלעדי
שמירתו המתמדת אין עם ישראל יכול להתקיים .ברם ,התנאי היסודי לקיום שמירה זו ,הוא
קדושת המחנה – 'והיה מחניך קדוש' .שכן אין הקב"ה יכול לקבוע את משכנו ולהשרות את
שכינתו אלא במקום קדוש .אך אם חלילה קדושת המחנה מתחללת ,אזי הקב"ה כביכול
נאלץ לסלק את שכינתו ונמצא המחנה נטוש ללא שמירה וחשוף לכל הפגעים רח"ל ,וזה
שחתם הכתוב 'ולא יראה בך ערות דבר – ושב מאחריך' .וסיים החפץ חיים את מכתבו:
'על כן מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנוראה הזאת ,לתקן בביתו שהכל יעשה
בצניעות כדין ,ולא יתנהגו בפריצות'.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת מכאן ,כי מפתח השמירה נמצא בידינו ,והוא תלוי ועומד
על אדני משמר הצניעות .וזה עומק כוונת הכתוב )ויקרא יא ,מד( 'והתקדשתם והייתם קדושים
כי קדוש אני' ,רוצה לומר שבלעדי התנאי של 'והייתם קדושים' אין אני יכול לדור עמכם ,יען
כי 'קדוש אני' .וגמ' ערוכה היא בתלמוד )סוכה נג ,א(,שבעיצומה של שמחת בית השואבה היה
הלל הזקן מכריז ואומר' :אם אני כאן הכל כאן ,ואם אין אני כאן מי כאן' .והלב משתומם,
כלום זו הכרזה המתאימה לאדם הנושא את סמל הענוה כדברי התלמוד )שבת ל ,ב(' :לעולם
יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהי קפדן כשמאי' .ברם ,רש"י )שם( האיר את עינינו בתעלומה
זו ,שהלל כיוון את דבריו כלפי הקב"ה .רוצה לומר 'אם אני כאן' אם הנני משרה את שכינתי
בתוככם ,אזי 'הכל כאן' הנכם מובטחים בכל הברכות .אך אם חלילה 'אין אני כאן' – הנני
מסלק את שכינתי מתוככם ,אזי 'מי כאן' ,הנכם חשופים לכל הפגעים הרעים ח"ו.
ודע שהוראה זו של 'והיה מחניך קדוש' איננה רק אזהרה חמורה ,אלא היא גם מצות עשה
דאורייתא לדעת כמה מרבותינו הראשונים ובראשם הסמ"ק אשר מנה את מצות הצניעות
במנין מצוות עשה .נמצא לפי זה ,שאשה השומרת על גדרי הצניעות ,מקיימת מצות עשה
בכל רגע ורגע ,ואם כן איה הסופר אשר יוכל לאמוד כמה מצוות עשה מקיימת האשה בכל
פסיעה ופסיעה שהיא מתהלכת בצניעות! וכאן המקום להזכיר את המעשה המיוחס לגאון
מוילנא ,אשר בשעת פטירתו מהעולם החזיק בציציות טליתו ובכה ,וכששאלוהו תלמידיו
מדוע הוא בוכה ,השיב להם 'הרי בעולם הזה יש בידי לקיים מצות עשה בכל ארבע אמות
שאני לבוש בציצית ,והיאך לא אבכה על הפסד אוצר זה עם פרדתי מהעולם' ...ולפי האמור,
גדולה בזה זכות האשה יותר מהאיש ,שכן האיש המצווה על מצות ציצית צריך 'ארבע אמות'
כדי לקיים המצוה ,אך האשה מקיימת את מצוותה בכל פסיעה שהיא מתהלכת בצניעות.
ועל כך יש להוסיף את דברי החזון איש אשר אמר לבני ביתו ,שכל ההשגות הנשגבות שבן
תורה זוכה להם על ידי עמלה של תורה ,האשה זוכה בהם על ידי הקושי והעמל בשמירת
גדרי הצניעות.
אך כגודל השכר כך גודל העונש והתביעה ממי שפורצת את גדרי הצניעות .ודי אם נזכיר
בזה את דבריו הנוראים של רבינו יונה )אגרת התשובה נח( ,שעתידה אשה לתת את הדין על כל
הסתכלות אסורה שיכשלו בה אחרים ,נמצא שעונשם של אלפים ורבבות העוברים ושבים
אשר נכשלו בעבורה יחול גם על ראשה!
וכה הם דבריו הנוראים של הרב פלא יועץ )ערך עריות(' :באיסורין של פריצות הנשים נוטלות

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

לוח זמנים שבועי

ולכן יש לדרוש תעודת כשרות
מקורית בתוקף עם חתימה וחותמת
בצירוף הלוגרמה.
כמו כן הרינו מודיעים כי אין לסמוך
על שילוט "כשר" אלא יש לדרוש
"תעודת כשרות" מקורית בתוקף

ניתן למסור תפילין ומזוזות במזכירות המועצה הדתית
רח' התלמוד  8שכונה ד' ,באר שבע.
בשעות הבוקר 9:00-13:00

שנת גאולה וישועה

על משמר הצניעות

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

פג תוקפם של תעודות הכשרות

מומחים ויראי שמים ובראשם
שליט"א
הרה"ג
ררב שכונה ג' ומנהל מחלקת סת"ם ופיקוח שבת

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

תושבי באר-שבע היקרים
הרינו מודיעים כי:

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

’לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך
והתעלמת מהם הקם תקים עמו‘ ,כתב הרה“ק החוזה
מלובלין זיע“א ”חמור“ זה משיח בן דוד שנאמר ’עני
ורוכב על חמור‘” ,שור“ זה משיח בן יוסף שנאמר ’בכור
שורו הדר לו‘” ,נופלים“ כדאיתא במסכת סנהדרין
שהמשיח נקרא ’נופל‘” ,בדרך“ הגלות הארוכה והקשה,
אומרת לנו התורה שחלילה ”והתעלמת מהם“ אל
תתעלם ואל תתייאש מהגאולה ,אלא על ידי הצפייה
והאמונה בביאת המשיח ”הקם תקים עמו“ אתה
זוכה להקים יחד עימו עם הקב“ה כביכול את השכינה
הקדושה .מבאר ה‘בן לאשרי‘ ”תקים“ בגימטריה ”תקן“,
שהציפייה לגאולה כוחה גדול לתקן הכל ,את כל הפגמים
ולכפר כל העוונות ,ולזכות לשנת גאולה וישועה.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

880

מנהל מערכת

תצא
כי ׳׳

הרב עוזיאל אדרי

’וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה‘ )כא ,יא(,
מבאר ה‘בן לאשרי‘ על פי דברי האור החיים הקדוש את הפסוק כך:
”וראית בשביה אשת יפת תואר“ כל מה שהזדמן לך במלחמה שראית
בשביה את הגויה הרשעה הזאת ,ונפל לך הרהור בעלמא ”וחשקת בה“,
זה בהשגחה פרטית בגלל הניצוצות הקדושה הטמונים בה השייכים לך,
ועל ידי שתגרש את ההרהור מכל וכל ותתגבר על יצרך” ,ולקחת לך“ אתה
לוקח לך ומוציא ממנה בדרך ממילא את כל הניצוצות הקדושות ,כדרך
שאמרו שרי המאות שהלכו עם פנחס למלחמת מדיין ,כדאיתא במסכת
שבת )סד ,א( ’ויקצוף משה על פקודי החיל‘ )במדבר לא ,יד( ,אמר רב
נחמן אמר רבה בר אבוה אמר להן משה לישראל שמא חזרתם לקלקולכם
הראשון ,אמרו לו לא נפקד ממנו איש ,אמר להן אם כן כפרה למה ,אמרו
לו אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו מיד ונקריב את קרבן ה‘.

הרבנות והמועצה הדתית

פרשת השבוע

גליון מס'

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות

אורות ההלכה

מלחמת רשות וחובה עם היצר

חלק בראש ,והן תוסרנה ביסורין ועונשים קשים ומרים בגיהנום וצעקה ואין
מושיע לה ,היות שהן גורמות לכל הנזק שמגרות יצר הרע באנשים על ידי
שהולכות בין האנשים ומדברות עמהם דברים יתרים .ואפילו אם נלחם האיש
עם יצרו וניצול מעבירה והרהור עבירה ,האשה הזאת תישא את עוונה .ואם
גרמה ליכשל בה בהרהורי עבירה אוי לה ואוי לנפשה ,ה' יצילנו' ,עכ"ל.
וגם באנשים אשר מאפשרים לנשותיהם לפרוץ את גדרי הצניעות ,לא חסך
הזוהר הק' )פר' נשוא( את שבט לשונו ,וזה תוכן דבריו )לפי פירוש הסולם( :אמר
רבי חזקיה ,קללה ועונש תבוא על אותו אדם העוזב את אשתו שתראה
משערות ראשה לחוץ ,וזה אחד מענייני הצניעות שבבית .ואשה המוציאה
משערות ראשה לחוץ להתייפות בו ,גורמת עניות לבית וגורמת שבניה לא
יהיו חשובים בדור ,וגורמת דבר אחר )דהיינו צרעת ונגעים( שישרה בבית ,...עי"ש.
וכמים צוננים על נפש עייפה הם בזה דברי החפץ חיים )גדר עולם פרק ג(:
'מכל זה ממילא נבין גדולת העוון של אשה שמרגלת עצמה בזה החטא
לילך בשוק לעיני הבריות בשערותיה המגולות ,כי היא מחלטת עצמה
לעבירה זו ,ואמרו חז"ל )מדרש שוחר טוב ,תהלים מזמור א( כל המחליט עצמו
לעבירה ,אין לו מחילה עולמים'!
מעשה נורא נודע בתקופת השואה האיומה ,אודות קבוצת נערות
צנועות ,אשר בימים הקשים ביותר במחנה בהם מתו בכל יום חללים
רבים מחרפת רעב ומחלות קשות ,והנותרים היו למשיסה בידי המרצחים
האכזרים שהיכו ורצחו בהם ללא רחם .אך מעל הכל ,דאגה אחת קיננה
בתוכן ,והוא מחסור בגרביים .דאגה זו לא נתנה להן מנוח ,עד אשר עלה
במוחן לתפור גרביים מבדים שנגזרו מהמזרון! וכך עלתה נשמתן בטהרה,
ונתקיים בהן הכתוב )משלי לא ,כה( 'עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון'!
וכמה נאה להן דרשת מורנו ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה
זצ"ל ,אשר העיר על פסוק זה :הלא ראוי לכל אדם לפחד מיום הדין
הגדול והנורא ,וא"כ היאך יכול יום זה להפוך לשמחה – 'ותשחק ליום
אחרון' ,רק משום מלבושיה הנאים – 'עוז והדר לבושה' .כלום מפני
שלבשה בגדים נאים ,כבר סר ממנה מר המות ופחד יום הדין! אלא פשוט
שהכוונה בזה ,למי שלובשת בגדים צנועים שהם העוז וההדר של האשה,
ואכן אשה כזאת אשר 'עוז והדר לבושה' ,אין לה מה לפחד מיום הדין,
יען כי כל שערי גן עדן נפתחים ביום זה בפניה – 'ותשחק ליום אחרון'!
וכאן המקום אתי להעתיק קטע מתשובה שהשבתי לועד בית כנסת מאחת
הערים הסמוכות ,אודות שליח ציבור שאשתו נוהגת להשתתף בריקודים
מעורבים עם אנשים זרים ...' :ואם באנו לפרט את כל האיסורים החמורים
הקשורים בזה ,הזמן יכלה והמה לא יכלו ,ודי אם נזכיר כמה עיקרים שבהם.
ראשית עצם הנגיעה באשה זרה ,הוא איסור תורה לדעת רבים מן הפוסקים
ובראשם הרמב"ם )ספר המצוות מצוה שנג( ,עי"ש .וכמה נוראים הם בזה דברי
המדרש )שמות רבה טז( שכל הנוגע באשה שאינה שלו מביא מיתה על עצמו,
שנאמר ורבים חללים הפילה ,עי"ש .ואפילו במי שמרצה מעות מידו לידה
כדי להסתכל בה ,נאמר יד ליד לא ינקה' ודרשו רבותינו לא ינקה מדינה של
גיהנם .ועל אחת כמה וכמה במי שרוקד עם אשת איש .ועוד עובר על איסור
דאורייתא בהסתכלות באשה בעת הריקוד ,שנא' 'לא תתורו אחרי לבבכם
ואחרי עיניכם' .וגם הלום עובר באזהרת הכתוב 'ונשמרתם מכל דבר רע',
ומכאן דרשו בגמ' )כתובות מו( :אל יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה'.
וכבר החרימו הקדמונים – שלא יכנס איש במחול עם נשים כלל ,כמבואר
בספר כל בו בשם מהר"ם מרוטנברג .ותקנה זו נתפשטה בכל ישראל ,כמבואר
בפוסקים .וכן צווחו רבותינו הראשונים ואחרונים על פרצה נוראה זו ,ולא
חסכו בה את שבט לשונם ,וראוי להזכיר בזה את דבריו המחרידים של הרב
זכרון יוסף )שו"ת אור"ח סימן יז(' :חיל ורעדה אחזתני ,בכל צרותיהם לי צר ,על דבר
הפירצה הגדולה שעשו פרוצי בני עמנו במקומם לעבור בשאת נפש על דת
ודין תורתנו הקדושה ,אוי לנפשם כי גמלו להם רעה לעבור על דת בפרהסיא,
והתורה חוגרת שק עליהם רחמנא ליצלן מהאי עונשא'.
אכן על זה היה דווה ליבנו ועל אלה חשכו עינינו לראות שמחות ,אשר
במקום שהשכינה תשרה בהם ,חוגג בהם הסטרא אחרא בריקודים
מעורבים שאין בהם לא שמחה ולא תהילה ,אבל יש בהם יגון ואנחה .וכל
איש הירא לדבר ה' צריך להדיר רגליו ממקומות אלו כבורח מפני האש.
ומכאן מודעה רבה לכל רב ומורה בעירו ,למחות בכל כוחו ולבטל מנהג
מגונה זה ,כמבואר בש"ע )סימן תקכט סעיף ד( .ועי"ש בשערי תשובה ,שחייב כל
מורה בעירו לבטל הריקודים והמחולות ולמחות עליהם בכל כוחו .וברור שעל
בעלי השמחה מוטלת האחריות למנוע תופעה חמורה זו ,ועליהם לעמוד בפרץ
לבל יבואו ריקים ופוחזים לקלקל את שמחתם .ואם חלילה אינם עושים כן ,הם
הראשונים שיתנו על כך את הדין .וכל הנוטל חלק בריקודים הללו או המתיר
לאשתו להשתתף בהם ,יש לגנותו ולהוקיעו ,ופשוט שאינו ראוי לעבור לפני
התיבה כשליח ציבור' )ע"כ תמצית התשובה(.

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

'כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית
שביו' )כא ,י( ,כתב ה'חתם סופר' שבזמן הזה פירושו הפשוט
של "כי תצא למלחמה על אויביך" זה בעיקר על האויב הגדול
של האדם "היצר הרע" .וכתב ה'תולדות יעקב יוסף' )בפרשתנו,
ח( ,שהגוף מכונה בשם ארץ ,כדאיתא במסכת סנהדרין )צא,
ב( ,הקב"ה מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד ,שנאמר
)תהלים נ ,ד( 'יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו' יקרא
אל השמים מעל זו נשמה ואל הארץ לדין עמו זה הגוף .וכתב
ה'אור החיים' הקדוש )בראשית מז ,כה( ,ששני השמות של יעקב
אבינו "יעקב וישראל" הם מסמלים את שני הסוגים שבעם ישראל
תלמידי חכמים ועמי הארץ ,יעקב הכוונה על עמי הארץ ,וישראל
הכוונה על תלמידי חכמים .מבאר ה'בן לאשרי' מה שכתב רש״י
"במלחמת הרשות הכתוב מדבר" זה על מלחמת היצר שאם
תרצה לצאת ולהילחם על גופך שנקרא ארץ עם יצר הרע
שלך ,זה רק בתלמיד חכם שפרוש מעבירת ומתאוות איסור וכל
מלחמתו היא בדבר הרשות בתאוות שבדברים המותרים שאינם
לא מצוה ולא עבירה ,וכשאוכל ונהנה מדברי הרשות מתאוות
הדברים המותרים לשם שמים" ,ושבית שביו" מוציא ניצוצות
קדושות מהדברים הגשמיים שנהנה מהם ומתקנם ומעלה
אותם ,מה שאין כן עמי הארץ שהמלחמה שלהם זו מלחמת
חובה לפרוש מהעבירות מהתאוות בדברים האסורים על עבירות
נאמר לא תחיה כל נשמה ,כלומר שאסור מכל וכל ומשם אין
שום דבר לשבות ניצוצות קדושה.

ניצחון על היצר על ידי היצר הטוב

'כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו
ויסרו אותו ולא ישמע אליהם' )כא ,יח(" ,כי יהיה לאיש בן סורר
ומורה" גימטריה "והנה בכל יסוד ,אי' רש ,הגבור ורם" ,מבאר
ה'ברכה משולשת' הכוונה ,שאם ברצונך לנצח את היצר הרע,
הנה בכל דבר שתרצה לעשות סוף מעשה במחשבה תחילה,
שתיכף דבר ראשון בתחילה וביסוד כל דבר תשאל מה דעתו של
יצר הטוב שנקרא רש ואיש מסכן ,כדאיתא במסכת נדרים )לב,
ב( ,אמר רמי בר אבא מאי דכתיב 'עיר קטנה ואנשים בה מעט
ובא אליה מלך גדול וסיבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים ,ומצא
בה איש מסכן חכם ומילט הוא את העיר בחכמתו' )קהלת ט ,יד-
טו(' ,עיר קטנה' זה הגוף 'ואנשים בה מעט' אלו אברים 'ובא אליה
מלך גדול וסיבב אותה' זה יצר הרע 'ובנה עליה מצודים וחרמים'
אלו עונות 'ומצא בה איש מסכן וחכם' זה יצר טוב 'ומלט הוא את
העיר בחכמתו' זו תשובה ומעשים טובים .ואז תזכה שהקב״ה
שהוא רם ונשא ,יתן לך כוח שתהיה גיבור הכובש את יצרו.

ניצחון על היצר על ידי התורה

'ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך
והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו' )כב ,ב( כתב בעל
הטורים תיבת "ואספתו" מופיעה במסורה ב' פעמים בתורה,
אחד כאן "ואספתו אל תוך ביתך" ,ואידך "ואספתו מצרעתו"
)מלכים-ב ה ,ו( ,מבאר הצדיק מרעננה זיע"א רמיזת המסורה
שבא ללמדנו על פי דאיתא במסכת ערכין )טז ,א( אמר רבי
שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן על שבעה דברים נגעים באין
ואחד מהן על לשון הרע ,אמר רבי יהושע בן לוי מה נשתנה מצורע
שאמרה תורה 'בדד ישב מחוץ למחנה מושבו' )ויקרא יג ,מו( ,הוא
דיבר לשון הרע והבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך
אמרה תורה בדד ישב .הרי לנו שנגע הצרעת באה על דיבור לשון
הרע ,ואיתא במסכת ערכין )טו ,ב( אמר רבי חמא ברבי חנינא מה
תקנתו של מספר לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה
שנאמר 'מרפא לשון עץ חיים' )משלי טו ,ד( ,ואין לשון אלא לשון
הרע שנאמר 'חץ שחוט לשונם' )ירמיהו ט ,ז( ,ואין עץ אלא תורה
שנאמר 'עץ חיים היא למחזיקים בה' )משלי ג ,יח( .וזהו שרמזה לנו
המסורה "ואספתו מצרעתו" במה תוכל לאוספו ולרפאותו מנגע
הצרעת" ,ואספתו אל תוך ביתך" ללימוד תורה בתוך בית המדרש
שעל ידי עוסקו בתורה הקדושה יתרפא מצרעתו ,כמו שכתב
ה'אור החיים' הקדוש וה'אלשיך' הקדוש 'ואספתו אל תוך ביתך'
זה בית המדרש וילמדהו אורחות חיים ודרך ישכון אור לבל יטה
מני אורח ולא ימצאהו אויבו היצר הרע במחשבות רעות וטענות
כוזבות ,וזה יהיה עד אשר יתרצה ה' וידרשהו כי אור תורה תצילהו.

בברכת שבת שלום ומבורך

הלכות תשובה

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות

אורות ההלכה

מלחמת רשות וחובה עם היצר

חלק בראש ,והן תוסרנה ביסורין ועונשים קשים ומרים בגיהנום וצעקה ואין
מושיע לה ,היות שהן גורמות לכל הנזק שמגרות יצר הרע באנשים על ידי
שהולכות בין האנשים ומדברות עמהם דברים יתרים .ואפילו אם נלחם האיש
עם יצרו וניצול מעבירה והרהור עבירה ,האשה הזאת תישא את עוונה .ואם
גרמה ליכשל בה בהרהורי עבירה אוי לה ואוי לנפשה ,ה' יצילנו' ,עכ"ל.
וגם באנשים אשר מאפשרים לנשותיהם לפרוץ את גדרי הצניעות ,לא חסך
הזוהר הק' )פר' נשוא( את שבט לשונו ,וזה תוכן דבריו )לפי פירוש הסולם( :אמר
רבי חזקיה ,קללה ועונש תבוא על אותו אדם העוזב את אשתו שתראה
משערות ראשה לחוץ ,וזה אחד מענייני הצניעות שבבית .ואשה המוציאה
משערות ראשה לחוץ להתייפות בו ,גורמת עניות לבית וגורמת שבניה לא
יהיו חשובים בדור ,וגורמת דבר אחר )דהיינו צרעת ונגעים( שישרה בבית ,...עי"ש.
וכמים צוננים על נפש עייפה הם בזה דברי החפץ חיים )גדר עולם פרק ג(:
'מכל זה ממילא נבין גדולת העוון של אשה שמרגלת עצמה בזה החטא
לילך בשוק לעיני הבריות בשערותיה המגולות ,כי היא מחלטת עצמה
לעבירה זו ,ואמרו חז"ל )מדרש שוחר טוב ,תהלים מזמור א( כל המחליט עצמו
לעבירה ,אין לו מחילה עולמים'!
מעשה נורא נודע בתקופת השואה האיומה ,אודות קבוצת נערות
צנועות ,אשר בימים הקשים ביותר במחנה בהם מתו בכל יום חללים
רבים מחרפת רעב ומחלות קשות ,והנותרים היו למשיסה בידי המרצחים
האכזרים שהיכו ורצחו בהם ללא רחם .אך מעל הכל ,דאגה אחת קיננה
בתוכן ,והוא מחסור בגרביים .דאגה זו לא נתנה להן מנוח ,עד אשר עלה
במוחן לתפור גרביים מבדים שנגזרו מהמזרון! וכך עלתה נשמתן בטהרה,
ונתקיים בהן הכתוב )משלי לא ,כה( 'עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון'!
וכמה נאה להן דרשת מורנו ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה
זצ"ל ,אשר העיר על פסוק זה :הלא ראוי לכל אדם לפחד מיום הדין
הגדול והנורא ,וא"כ היאך יכול יום זה להפוך לשמחה – 'ותשחק ליום
אחרון' ,רק משום מלבושיה הנאים – 'עוז והדר לבושה' .כלום מפני
שלבשה בגדים נאים ,כבר סר ממנה מר המות ופחד יום הדין! אלא פשוט
שהכוונה בזה ,למי שלובשת בגדים צנועים שהם העוז וההדר של האשה,
ואכן אשה כזאת אשר 'עוז והדר לבושה' ,אין לה מה לפחד מיום הדין,
יען כי כל שערי גן עדן נפתחים ביום זה בפניה – 'ותשחק ליום אחרון'!
וכאן המקום אתי להעתיק קטע מתשובה שהשבתי לועד בית כנסת מאחת
הערים הסמוכות ,אודות שליח ציבור שאשתו נוהגת להשתתף בריקודים
מעורבים עם אנשים זרים ...' :ואם באנו לפרט את כל האיסורים החמורים
הקשורים בזה ,הזמן יכלה והמה לא יכלו ,ודי אם נזכיר כמה עיקרים שבהם.
ראשית עצם הנגיעה באשה זרה ,הוא איסור תורה לדעת רבים מן הפוסקים
ובראשם הרמב"ם )ספר המצוות מצוה שנג( ,עי"ש .וכמה נוראים הם בזה דברי
המדרש )שמות רבה טז( שכל הנוגע באשה שאינה שלו מביא מיתה על עצמו,
שנאמר ורבים חללים הפילה ,עי"ש .ואפילו במי שמרצה מעות מידו לידה
כדי להסתכל בה ,נאמר יד ליד לא ינקה' ודרשו רבותינו לא ינקה מדינה של
גיהנם .ועל אחת כמה וכמה במי שרוקד עם אשת איש .ועוד עובר על איסור
דאורייתא בהסתכלות באשה בעת הריקוד ,שנא' 'לא תתורו אחרי לבבכם
ואחרי עיניכם' .וגם הלום עובר באזהרת הכתוב 'ונשמרתם מכל דבר רע',
ומכאן דרשו בגמ' )כתובות מו( :אל יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה'.
וכבר החרימו הקדמונים – שלא יכנס איש במחול עם נשים כלל ,כמבואר
בספר כל בו בשם מהר"ם מרוטנברג .ותקנה זו נתפשטה בכל ישראל ,כמבואר
בפוסקים .וכן צווחו רבותינו הראשונים ואחרונים על פרצה נוראה זו ,ולא
חסכו בה את שבט לשונם ,וראוי להזכיר בזה את דבריו המחרידים של הרב
זכרון יוסף )שו"ת אור"ח סימן יז(' :חיל ורעדה אחזתני ,בכל צרותיהם לי צר ,על דבר
הפירצה הגדולה שעשו פרוצי בני עמנו במקומם לעבור בשאת נפש על דת
ודין תורתנו הקדושה ,אוי לנפשם כי גמלו להם רעה לעבור על דת בפרהסיא,
והתורה חוגרת שק עליהם רחמנא ליצלן מהאי עונשא'.
אכן על זה היה דווה ליבנו ועל אלה חשכו עינינו לראות שמחות ,אשר
במקום שהשכינה תשרה בהם ,חוגג בהם הסטרא אחרא בריקודים
מעורבים שאין בהם לא שמחה ולא תהילה ,אבל יש בהם יגון ואנחה .וכל
איש הירא לדבר ה' צריך להדיר רגליו ממקומות אלו כבורח מפני האש.
ומכאן מודעה רבה לכל רב ומורה בעירו ,למחות בכל כוחו ולבטל מנהג
מגונה זה ,כמבואר בש"ע )סימן תקכט סעיף ד( .ועי"ש בשערי תשובה ,שחייב כל
מורה בעירו לבטל הריקודים והמחולות ולמחות עליהם בכל כוחו .וברור שעל
בעלי השמחה מוטלת האחריות למנוע תופעה חמורה זו ,ועליהם לעמוד בפרץ
לבל יבואו ריקים ופוחזים לקלקל את שמחתם .ואם חלילה אינם עושים כן ,הם
הראשונים שיתנו על כך את הדין .וכל הנוטל חלק בריקודים הללו או המתיר
לאשתו להשתתף בהם ,יש לגנותו ולהוקיעו ,ופשוט שאינו ראוי לעבור לפני
התיבה כשליח ציבור' )ע"כ תמצית התשובה(.

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

'כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית
שביו' )כא ,י( ,כתב ה'חתם סופר' שבזמן הזה פירושו הפשוט
של "כי תצא למלחמה על אויביך" זה בעיקר על האויב הגדול
של האדם "היצר הרע" .וכתב ה'תולדות יעקב יוסף' )בפרשתנו,
ח( ,שהגוף מכונה בשם ארץ ,כדאיתא במסכת סנהדרין )צא,
ב( ,הקב"ה מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד ,שנאמר
)תהלים נ ,ד( 'יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו' יקרא
אל השמים מעל זו נשמה ואל הארץ לדין עמו זה הגוף .וכתב
ה'אור החיים' הקדוש )בראשית מז ,כה( ,ששני השמות של יעקב
אבינו "יעקב וישראל" הם מסמלים את שני הסוגים שבעם ישראל
תלמידי חכמים ועמי הארץ ,יעקב הכוונה על עמי הארץ ,וישראל
הכוונה על תלמידי חכמים .מבאר ה'בן לאשרי' מה שכתב רש״י
"במלחמת הרשות הכתוב מדבר" זה על מלחמת היצר שאם
תרצה לצאת ולהילחם על גופך שנקרא ארץ עם יצר הרע
שלך ,זה רק בתלמיד חכם שפרוש מעבירת ומתאוות איסור וכל
מלחמתו היא בדבר הרשות בתאוות שבדברים המותרים שאינם
לא מצוה ולא עבירה ,וכשאוכל ונהנה מדברי הרשות מתאוות
הדברים המותרים לשם שמים" ,ושבית שביו" מוציא ניצוצות
קדושות מהדברים הגשמיים שנהנה מהם ומתקנם ומעלה
אותם ,מה שאין כן עמי הארץ שהמלחמה שלהם זו מלחמת
חובה לפרוש מהעבירות מהתאוות בדברים האסורים על עבירות
נאמר לא תחיה כל נשמה ,כלומר שאסור מכל וכל ומשם אין
שום דבר לשבות ניצוצות קדושה.

ניצחון על היצר על ידי היצר הטוב

'כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו
ויסרו אותו ולא ישמע אליהם' )כא ,יח(" ,כי יהיה לאיש בן סורר
ומורה" גימטריה "והנה בכל יסוד ,אי' רש ,הגבור ורם" ,מבאר
ה'ברכה משולשת' הכוונה ,שאם ברצונך לנצח את היצר הרע,
הנה בכל דבר שתרצה לעשות סוף מעשה במחשבה תחילה,
שתיכף דבר ראשון בתחילה וביסוד כל דבר תשאל מה דעתו של
יצר הטוב שנקרא רש ואיש מסכן ,כדאיתא במסכת נדרים )לב,
ב( ,אמר רמי בר אבא מאי דכתיב 'עיר קטנה ואנשים בה מעט
ובא אליה מלך גדול וסיבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים ,ומצא
בה איש מסכן חכם ומילט הוא את העיר בחכמתו' )קהלת ט ,יד-
טו(' ,עיר קטנה' זה הגוף 'ואנשים בה מעט' אלו אברים 'ובא אליה
מלך גדול וסיבב אותה' זה יצר הרע 'ובנה עליה מצודים וחרמים'
אלו עונות 'ומצא בה איש מסכן וחכם' זה יצר טוב 'ומלט הוא את
העיר בחכמתו' זו תשובה ומעשים טובים .ואז תזכה שהקב״ה
שהוא רם ונשא ,יתן לך כוח שתהיה גיבור הכובש את יצרו.

ניצחון על היצר על ידי התורה

'ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך
והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו' )כב ,ב( כתב בעל
הטורים תיבת "ואספתו" מופיעה במסורה ב' פעמים בתורה,
אחד כאן "ואספתו אל תוך ביתך" ,ואידך "ואספתו מצרעתו"
)מלכים-ב ה ,ו( ,מבאר הצדיק מרעננה זיע"א רמיזת המסורה
שבא ללמדנו על פי דאיתא במסכת ערכין )טז ,א( אמר רבי
שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן על שבעה דברים נגעים באין
ואחד מהן על לשון הרע ,אמר רבי יהושע בן לוי מה נשתנה מצורע
שאמרה תורה 'בדד ישב מחוץ למחנה מושבו' )ויקרא יג ,מו( ,הוא
דיבר לשון הרע והבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך
אמרה תורה בדד ישב .הרי לנו שנגע הצרעת באה על דיבור לשון
הרע ,ואיתא במסכת ערכין )טו ,ב( אמר רבי חמא ברבי חנינא מה
תקנתו של מספר לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה
שנאמר 'מרפא לשון עץ חיים' )משלי טו ,ד( ,ואין לשון אלא לשון
הרע שנאמר 'חץ שחוט לשונם' )ירמיהו ט ,ז( ,ואין עץ אלא תורה
שנאמר 'עץ חיים היא למחזיקים בה' )משלי ג ,יח( .וזהו שרמזה לנו
המסורה "ואספתו מצרעתו" במה תוכל לאוספו ולרפאותו מנגע
הצרעת" ,ואספתו אל תוך ביתך" ללימוד תורה בתוך בית המדרש
שעל ידי עוסקו בתורה הקדושה יתרפא מצרעתו ,כמו שכתב
ה'אור החיים' הקדוש וה'אלשיך' הקדוש 'ואספתו אל תוך ביתך'
זה בית המדרש וילמדהו אורחות חיים ודרך ישכון אור לבל יטה
מני אורח ולא ימצאהו אויבו היצר הרע במחשבות רעות וטענות
כוזבות ,וזה יהיה עד אשר יתרצה ה' וידרשהו כי אור תורה תצילהו.

בברכת שבת שלום ומבורך

הלכות תשובה

המרגל
החסידי
שניצל ממוות

בס"ד

אורות עונג שבת

אורות השבת

הנשמה יורדת לעולם למלחמת היצר

’כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה‘ אלוקיך בידך ושבית שביו‘ )כא ,י(,
כתב האור החיים הקדוש בביאור עניין אשת יפת תואר היינו הניצוצות
הקדושה הטמונים בה ,הנה כל בנין העולם וקיומו תלוי במעשה עם בני
ישראל ,שבאם יתגברו על יצרם ויטיבו את דרכיהם ,העולם כולו מתקיים
על ידם ובגללם ישמחו השמים ותגל הארץ ,וגם ה‘ אלוקינו ישמח ויגל
בעמו ישראל ,והכל תלוי בניצחון על היצר הרע” .כי תצא למלחמה“ דע לך
כי בירידת הנשמה מהעולם העליון כשיוצאת לבא לעולם הזה מודיעים
לה שתהיה מוכנה למלחמה כבדה וקשה עד למאד ,כדאיתא במסכת אבות
)פ“ד ,א( איזהו גיבור הכובש את יצרו ,שאין גבורה גדולה מזו ,ולכן נאמר
”על אויביך“ שמלחמה זו היא מלחמת חיים כאדם הלוחם עם אויבו המר
המבקש להורגו שאם יתרשל מללחום בו יקום עליו ויכהו ויאבדהו מן
העולם” ,ושבית שביו“ שהיצר הרע תקיף מאד וכמעט אין בכוח אנושי
להתגבר עליו ,אך הבטיחנו הקב“ה שיתנהו בידך ,ודקדק לומר ”שביו“ ולא
”אותו“ ללמדך שאינך צריך לנצח ”אותו“ שהוא הבל ורעות רוח ואין בו
ממש ,ובהשתדלות קטנה תזכה להחזיר לעצמך ”שביו“ מה שלקח ממך
בשבי בחינת הטוב שבנשמות של בני ישראל השבויות בידו.

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

עורך

הניצחון מובטח בהשגחה פרטית

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

יום א'

עלות השחר
4:55
זמן טלית ותפילין
5:03
זריחה  -הנץ החמה 6:20
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:48
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:27
סוז ברכות קש
10:31
חצות יום ולילה
12:41
מנחה גדולה
13:14
פלג המנחה
18:03
שקיעה
19:09
צאת הכוכבים
19:24

לשכת רב העיר

בדיקת תפילין ומזוזות
בפרוס עלינו ימי הרחמים והסליחות
הננו להודיע לציבור על המבצע השנתי של

בדיקת תפילין ומזוזות לכל דורש על ידי סופרים
ק

ממונה המועצה הדתית

רב העיר וראש אבות בתי הדין

4:56
5:04
6:20
8:48
9:27
10:31
12:41
13:14
18:02
19:07
19:23

4:57
5:05
6:21
8:48
9:27
10:31
12:40
13:13
18:01
19:06
19:22

4:57
5:05
6:21
8:49
9:27
10:31
12:40
13:13
18:00
19:05
19:20

4:58
5:06
6:22
8:49
9:27
10:31
12:40
13:13
17:59
19:04
19:19

4:59
5:06
6:22
8:49
9:27
10:31
12:39
13:12
17:58
19:02
19:18

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות

יעקב נמש

בכבוד רב
ובברכת שנה טובה ומבורכת
יהושע דמרי
הרב יהודה דרעי

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

לוח הזמנים י' אלול יא' אלול יב' אלול יג' אלול יד' אלול טו' אלול טז' אלול
מדויק לבאר-שבע )(05.9.20) (04.9.20) (03.9.20) (02.9.20) (01.9.20) (31.8.20) (30.8.20

לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בת סימי זל

ת .נ .צ .ב .ה.

פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

כי תצא
רונִ ּי ֲע ָק ָרה
18:51
19:41
20:29

5:00
5:07
6:23
8:49
9:27
10:31
12:39
13:12
17:57
19:01
19:16

ֹלהיָך ִמ ְת ַהלֵּ ְך בְּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנֶָך לְ ַהצִּ ילְ ָך וְ לָ ֵתת אֹיְבֶ יָך לְ פָ נֶיָך
כִּ י ה' ֱא ֶ
וְ ָהיָה ַמ ֲחנֶיָך ָקדוֹשׁ וְ ל ֹא ְיִר ֶאה בְ ָך ﬠֶ ְרוַ ת ָדּבָ ר וְ ָשׁב ֵמ ַא ֲח ֶריָך) .דברים כג ,טו
אם אני כאן הכל כאן ,ואם אין אני כאן מי כאן) .סוכה נג ,א(

בשנת תרפ"ד כאשר רבו הצרות והפורענויות על ישראל ,הפיץ מרן החפץ חיים קול קורא
אשר בו זעק מקירות לבו הטהור' :על מה הובאש ריחנו בעיני האלוקים… מדוע מיום ליום
מתגברים עלינו צרות ויסורים ,מחלות ורדיפות וטרגדיות נוראות'!
ועל כך השיב החפץ חיים מדברי הכתוב שלפנינו' :כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך
ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' )דברים כג ,טו( .הרי
לפנינו מפורש כי הקב"ה בכבודו ובעצמו מתהלך בקרבנו וניצב בשער המחנה כדי לשומרנו
מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ולהצילנו מידי כל אויבנו הקמים עלינו לרעה ,ובלעדי
שמירתו המתמדת אין עם ישראל יכול להתקיים .ברם ,התנאי היסודי לקיום שמירה זו ,הוא
קדושת המחנה – 'והיה מחניך קדוש' .שכן אין הקב"ה יכול לקבוע את משכנו ולהשרות את
שכינתו אלא במקום קדוש .אך אם חלילה קדושת המחנה מתחללת ,אזי הקב"ה כביכול
נאלץ לסלק את שכינתו ונמצא המחנה נטוש ללא שמירה וחשוף לכל הפגעים רח"ל ,וזה
שחתם הכתוב 'ולא יראה בך ערות דבר – ושב מאחריך' .וסיים החפץ חיים את מכתבו:
'על כן מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנוראה הזאת ,לתקן בביתו שהכל יעשה
בצניעות כדין ,ולא יתנהגו בפריצות'.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת מכאן ,כי מפתח השמירה נמצא בידינו ,והוא תלוי ועומד
על אדני משמר הצניעות .וזה עומק כוונת הכתוב )ויקרא יא ,מד( 'והתקדשתם והייתם קדושים
כי קדוש אני' ,רוצה לומר שבלעדי התנאי של 'והייתם קדושים' אין אני יכול לדור עמכם ,יען
כי 'קדוש אני' .וגמ' ערוכה היא בתלמוד )סוכה נג ,א(,שבעיצומה של שמחת בית השואבה היה
הלל הזקן מכריז ואומר' :אם אני כאן הכל כאן ,ואם אין אני כאן מי כאן' .והלב משתומם,
כלום זו הכרזה המתאימה לאדם הנושא את סמל הענוה כדברי התלמוד )שבת ל ,ב(' :לעולם
יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהי קפדן כשמאי' .ברם ,רש"י )שם( האיר את עינינו בתעלומה
זו ,שהלל כיוון את דבריו כלפי הקב"ה .רוצה לומר 'אם אני כאן' אם הנני משרה את שכינתי
בתוככם ,אזי 'הכל כאן' הנכם מובטחים בכל הברכות .אך אם חלילה 'אין אני כאן' – הנני
מסלק את שכינתי מתוככם ,אזי 'מי כאן' ,הנכם חשופים לכל הפגעים הרעים ח"ו.
ודע שהוראה זו של 'והיה מחניך קדוש' איננה רק אזהרה חמורה ,אלא היא גם מצות עשה
דאורייתא לדעת כמה מרבותינו הראשונים ובראשם הסמ"ק אשר מנה את מצות הצניעות
במנין מצוות עשה .נמצא לפי זה ,שאשה השומרת על גדרי הצניעות ,מקיימת מצות עשה
בכל רגע ורגע ,ואם כן איה הסופר אשר יוכל לאמוד כמה מצוות עשה מקיימת האשה בכל
פסיעה ופסיעה שהיא מתהלכת בצניעות! וכאן המקום להזכיר את המעשה המיוחס לגאון
מוילנא ,אשר בשעת פטירתו מהעולם החזיק בציציות טליתו ובכה ,וכששאלוהו תלמידיו
מדוע הוא בוכה ,השיב להם 'הרי בעולם הזה יש בידי לקיים מצות עשה בכל ארבע אמות
שאני לבוש בציצית ,והיאך לא אבכה על הפסד אוצר זה עם פרדתי מהעולם' ...ולפי האמור,
גדולה בזה זכות האשה יותר מהאיש ,שכן האיש המצווה על מצות ציצית צריך 'ארבע אמות'
כדי לקיים המצוה ,אך האשה מקיימת את מצוותה בכל פסיעה שהיא מתהלכת בצניעות.
ועל כך יש להוסיף את דברי החזון איש אשר אמר לבני ביתו ,שכל ההשגות הנשגבות שבן
תורה זוכה להם על ידי עמלה של תורה ,האשה זוכה בהם על ידי הקושי והעמל בשמירת
גדרי הצניעות.
אך כגודל השכר כך גודל העונש והתביעה ממי שפורצת את גדרי הצניעות .ודי אם נזכיר
בזה את דבריו הנוראים של רבינו יונה )אגרת התשובה נח( ,שעתידה אשה לתת את הדין על כל
הסתכלות אסורה שיכשלו בה אחרים ,נמצא שעונשם של אלפים ורבבות העוברים ושבים
אשר נכשלו בעבורה יחול גם על ראשה!
וכה הם דבריו הנוראים של הרב פלא יועץ )ערך עריות(' :באיסורין של פריצות הנשים נוטלות

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

לוח זמנים שבועי

ולכן יש לדרוש תעודת כשרות
מקורית בתוקף עם חתימה וחותמת
בצירוף הלוגרמה.
כמו כן הרינו מודיעים כי אין לסמוך
על שילוט "כשר" אלא יש לדרוש
"תעודת כשרות" מקורית בתוקף

ניתן למסור תפילין ומזוזות במזכירות המועצה הדתית
רח' התלמוד  8שכונה ד' ,באר שבע.
בשעות הבוקר 9:00-13:00

שנת גאולה וישועה

על משמר הצניעות

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

פג תוקפם של תעודות הכשרות

מומחים ויראי שמים ובראשם
שליט"א
הרה"ג
ררב שכונה ג' ומנהל מחלקת סת"ם ופיקוח שבת

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

תושבי באר-שבע היקרים
הרינו מודיעים כי:

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

’לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך
והתעלמת מהם הקם תקים עמו‘ ,כתב הרה“ק החוזה
מלובלין זיע“א ”חמור“ זה משיח בן דוד שנאמר ’עני
ורוכב על חמור‘” ,שור“ זה משיח בן יוסף שנאמר ’בכור
שורו הדר לו‘” ,נופלים“ כדאיתא במסכת סנהדרין
שהמשיח נקרא ’נופל‘” ,בדרך“ הגלות הארוכה והקשה,
אומרת לנו התורה שחלילה ”והתעלמת מהם“ אל
תתעלם ואל תתייאש מהגאולה ,אלא על ידי הצפייה
והאמונה בביאת המשיח ”הקם תקים עמו“ אתה
זוכה להקים יחד עימו עם הקב“ה כביכול את השכינה
הקדושה .מבאר ה‘בן לאשרי‘ ”תקים“ בגימטריה ”תקן“,
שהציפייה לגאולה כוחה גדול לתקן הכל ,את כל הפגמים
ולכפר כל העוונות ,ולזכות לשנת גאולה וישועה.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

880

מנהל מערכת

תצא
כי ׳׳

הרב עוזיאל אדרי

’וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה‘ )כא ,יא(,
מבאר ה‘בן לאשרי‘ על פי דברי האור החיים הקדוש את הפסוק כך:
”וראית בשביה אשת יפת תואר“ כל מה שהזדמן לך במלחמה שראית
בשביה את הגויה הרשעה הזאת ,ונפל לך הרהור בעלמא ”וחשקת בה“,
זה בהשגחה פרטית בגלל הניצוצות הקדושה הטמונים בה השייכים לך,
ועל ידי שתגרש את ההרהור מכל וכל ותתגבר על יצרך” ,ולקחת לך“ אתה
לוקח לך ומוציא ממנה בדרך ממילא את כל הניצוצות הקדושות ,כדרך
שאמרו שרי המאות שהלכו עם פנחס למלחמת מדיין ,כדאיתא במסכת
שבת )סד ,א( ’ויקצוף משה על פקודי החיל‘ )במדבר לא ,יד( ,אמר רב
נחמן אמר רבה בר אבוה אמר להן משה לישראל שמא חזרתם לקלקולכם
הראשון ,אמרו לו לא נפקד ממנו איש ,אמר להן אם כן כפרה למה ,אמרו
לו אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו מיד ונקריב את קרבן ה‘.

הרבנות והמועצה הדתית

פרשת השבוע

גליון מס'

