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

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

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

חג המצותלא תהיה מלחמת גוג ומגוג
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הנה כי כן, הורתו ולידתו של איסור החמץ בפסח, הוא ביציאה החפוזה של אבותינו 
זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום  ממצרים, וכדברי המגיד בהגדה של פסח: ‘מצה 
שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב”ה 
וגאלם מיד’... הרי לפנינו, שכל דיני ‘חמץ ומצה’ שהם עיקר הלכות הפסח, לא היו באים 
לעולם אילו היו אבותינו משתהים מעט עד שהיה מספיק בצקם להחמיץ! והלב משתומם, 
הרי מאתיים ועשר שנים היו אבותינו במצרים, ואם כן היאך רגעים ספורים שחסרו להם 

הנציחו לדורות עולם את כל מהותו של החג – על כל מצוותיו הרבים, אתמהה!
ברם כבר הורונו המורים שבמקום פליאה נשגבה, זהו האות שלא זכינו להבין את עומק 
הדברים. ולפי הנראה, יובן ענין זה בטוב טעם ודעת, בהקדם ליסוד נפלא של המהר”ל 
אולם  הפסח,  חג  בתורה  מוזכר  שונים  במקומות  הנה  הנשגבים:  דבריו  תוכן  וזה  מפרג, 
בכולם הקפידה תורה לקוראו רק בשם ‘חג המצות’ )דברים טז, טז(. ויש להעיר, הלא שמו 
של החג מבטא בדרך כלל את מהותו, כך בחג הסוכות – ‘למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 
הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים’ )ויקרא כג, מג(, וכך בחג השבועות 
‘שבעה שבועות תספור לך... ועשית חג שבועות )דברים טז, ט-י(. ואם כן מדוע ראתה תורה 
להנציח את שמו של חג הפסח, רק על אותם רגעים אחרונים אשר חסרו לאבותינו כדי 
שיספיק בצקם להחמיץ – ‘חג המצות’. וביותר יפלא, הרי הקב”ה הוציאנו משם ביד חזקה 
ובזרוע נטויה באותות ומופתים, והוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, והעבירנו 
ואמנם הרבה  והכניסנו לארץ ישראל.  נתן לנו את התורה,  את הים, האכילנו את המן, 
שמות לחג נשתרשו בעם ישראל: ‘חג הפסח’ – כי פסח ה’ על פתח בתי בני ישראל, ‘חג 
החרות’ – הוציאנו מעבדות לחרות, ‘חג הגאולה’ – הוציאנו משעבוד לגאולה. אך התורה, 

לא בחרה באחד מהשמות הללו כדי להנציח על נכון את מהותו של החג.
אחד  אודות  ששמעתי  מעשה  בפניך  להעלות  אמרתי  המהר”ל,  קושיית  ולחידוד 
הניצולים ב’מבצע אנטבה’. וכך סיפר אותו ניצול )שהוא בן תורה( את השתלשלות ליל 
בשדה  הנוסעים  באולם  מרוכזים  היו  אשר  השבויים  כל  קיבלו  לילה  באותו  הצלתו: 
התעופה שבאוגנדה, מזרון ללינת הלילה. טרם עלה על יצועו, הסיר את משקפיו כדרכם 
של בעלי משקפיים והניחם סמוך למזרונו. כידוע אפלה מוחלטת שררה באולם הנוסעים, 
כדי להקשות על כל פעולה לחילוץ השבויים. והנה בערך בחצות הלילה פרצו המחלצים 
המסוקים  עבר  אל  מיד  להתפנות  לשבויים  הורו  גדולה  ובזעקה  הנוסעים,  אולם  אל 
פתח  למרגלותיו,  משקפיו  את  הניח  כאמור  אשר  מיודענו  וגם  לחילוצם.  המתינו  אשר 
מיד בחיפוש בהול אחר משקפיו, אך מה לעשות כשמחפשים משהו לא תמיד מוצאים, 
ובפרט בחיפוש בהול כל כך אשר אימת מוות ואור החירות משמשים בו בערבוביה, וגם 
מכת החושך אשר נפלה עליו תרמה את חלקה להמשך הגישושים באפלה. מהר מאוד 
עולם  עד  ומשקפיו  הוא  ישאר  חיפוש משקפיו,  ימשיך להתעקש אחר  האיש שאם  הבין 
באוגנדה... ולכן החליט לוותר על משקפיו! ונמלט על נפשו לעבר מסוקי החילוץ, וכך 
יצא מאפלה לאור גדול. ועתה הבה נתבונן מעט, הנה ניתן לשער כי מיודענו עורך מסיבת 
הודיה בכל שנה. האם יעלה על הדעת שינציח את מסיבת ההודי-ה בשם ‘חג המשקפיים’, 
וידפיס הזמנות לכל קרוביו ומיודעיו בלשון – הנכם מוזמנים למסיבה השנתית של חגיגת 
המשקפיים... ובזמן המסיבה ידרוש בפני המוזמנים על אודות משקפיו היקרות אשר עקב 
החלטתו לוותר עליהם זכה לינצל... הרי אין לך שוטה גדול מזה, אשר במקום להודות 
ולשבח את השי”ת על הצלתו המופלאה, הוא בוחר לציין את החלטתו הגורלית לוותר 

זה. גני ן  ן טעו העלו
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"
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הריי”צ  הרבי  של  דצדיקייא  הילולא  שבט  י’  השבת 
שנשאר  הגאולה  על  משל  אמר  הוא  זיע”א  מליובאוויטש 
את  מחבר  שהכפתור  כשם  הכפתורים’,  ‘ציחצוח  רק  לנו 
שני חלקי הבגד כך צריך להכין את העולם לגאולה ולחבר 
אותו להקב”ה. כתב ה’חפץ חיים’ זיע”א הגאולה תבוא ללא 
מצוקות  ידי  על  מעוונותינו  ניקינו  כבר  שבוודאי  מלחמות 
אומר  זיע”א  מליז’נסק  אלימלך  רבי  הגלות.  במשך  הסבל 
כתב  משמואל’  ה’שם  בתפילתו.  מגוג  גוג  מלחמת  שביטל 
הרבי  הארוכה.  הגלות  בגלל  ומגוג  גוג  ממלחמת  שנפטרנו 
הכפתורים’,  ‘ציחצוח  את  גם  סיימנו  כבר  שכיום  אומר 
ואדרבא ציחצוח מוגזם שוחק ומעמעם את יופי הכפתור, ואנו 
דור הגאולה שדומים לננס העומד על גבי ענק, וקיבלנו כוחות 
מכל הדורות הקודמים, וביאת המשיח תיכף ומיד ממש ללא 

מלחמת גוג ומגוג ואין להתיירא כלל וכלל.

פרשת השבוע
בא

דבר רב העיר שליט"א

ַויֹּאפּו ֶאת ַהָבֵּצק ֲאֶשׁר הֹוִציאּו ִמִמְּצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִכּי ֹלא ָחֵמץ
 ִכּי ֹגְרׁשּו ִמִמְּצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו ָלֶהם
 )שמות ו, ב((

וגם צדה לא עשו להם: לדרך, מגיד שבחן של ישראל שלא אמרו היאך נצא למדבר בלא צדה
אלא האמינו והלכו הוא שמפורש בקבלה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי
במדבר בארץ לא זרועה. מה שכר מפורש אחריו, קודש ישראל לה'
 )רש"י בשם מכילתא(

זמני הדלקת הנרות

פרשת השבוע:
הפטרה לספרדים:

כניסת השבת:
יציאת השבת:

רבנו תם:

בא
הדבר אשר
16:49
17:41
 18:15

לוח זמנים שבועי

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
יא'

שבט
)24.1.21(

יום ב'
יב'

שבט
)25.1.21(

יום ג'
יג'

שבט
)26.1.21(

יום ו'
טז'

שבט
)29.1.21(

שבת קודש
יז'

שבט
)30.1.21(

5:30
5:37
6:41
8:41
9:13

10:06
11:53
12:23
16:18
17:11
17:24

5:30
5:36
6:40
8:41
9:13

10:06
11:53
12:23
16:19
17:12
17:25

5:29
5:36
6:40
8:41
9:13

10:06
11:53
12:23
16:19
17:13
17:26

5:28
5:35
6:39
8:41
9:13

10:06
11:53
12:24
16:20
17:14
17:27

5:28
5:35
6:39
8:41
9:13

10:06
11:54
12:24
16:20
17:15
17:28

5:27
5:34
6:38
8:40
9:13

10:06
11:54
12:24
16:21
17:16
17:29

5:26
5:33
6:38
8:40
9:12

10:06
11:54
12:25
16:22
17:17
17:30

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

יום ד'
יד'

שבט
)27.1.21(

יום ה'
טו'

שבט
)28.1.21(

הילולא דצדיקייא
הרבי הריי"צ מליובאוויטש

זצוקללה"ה
הנס הגדול

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

"אילן אילן במה אברכך?
פירותיך מתוקים...

יה"'ר שכל נטיעות שנוטעים
ממך יהיו כמותך"

אכילת הפירות בט"ו בשבט היא מעין שבח והודאה לבורא יתברך 
אשר ברא בעולמו אילנות טובות ליהנות בהם בני אדם, ויום זה מסמן 
את הפריחה והשגשוג והוא יום חשבון הנפש של האדם על פריחתו 

הרוחנית שעליו לדאוג תמיד להיות במצב של עליה רוחנית.
לרווחת הציבור מצ"ב טבלה על הפירות המצויים בשוק, ואופן בדיקתם. 

והנוהגים להעלותם על השולחן בסדר ט"ו בשבט.

המידע באדיבות ראש המכון למצוות התלויות בארץ
הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט"א

המעוניין לקבל בפקס או בדוא"ל הנחיות בדיקת הפירות 
ישלח בהודעה בלבד למס': 0544586152

את כתובת הדוא"ל  או מס' פקס ובעז"ה ישלח לכל מבקש.
בברכת יאכלו ענוים וישבעו

מחלקת הכשרות שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת. נ. צ. ב. ה.



בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות
בס"דבס"ד

דבר רבני השכונותאורות ההלכהאורות הפרשה
שלא שינו את לבושם

'ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, 
ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות 
ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים' )ג, כא-כב(, 
צריך להבין מדוע בציווי הראשון שיצאו ברכוש גדול נאמר שישאלו 
בגדים  מוזכר  לא  השני  ובציווי  "שמלות",  בגדים  המצרים  מאת 
"שמלות" רק תכשיטים "כלי כסף וכלי זהב", שנאמר 'דבר נא באוזני 
העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב' 
)יא, ב(, נראה לומר כתב במדרש שבני ישראל נגאלו ממצרים שלא 
שינו את שמם ולא את לשונם ולא את לבושם, וכאשר השאילו בני 
הצניעות  מחמת  לשנותם  הוצרכו  מהמצרים,  הבגדים  את  ישראל 
לו  היה  הראשון  בצווי  בגדים  ששאל  מי  כן  ואם  שיתאימו,  ולתקנם 
זמן לתקנם ולשנותם, אבל מי שלא השאיל עד עכשיו שכבר יצאו 
לתקנם  הזמן  את  כבר  לו  היה  לא  כי  בגדים  השאיל  לא  ממצרים, 

ולשנותם, ולכן הם השאילו רק תכשיטים כלי כסף וכלי זהב.

חכם לב יקח מצוות
'דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה 
כלי כסף וכלי זהב, ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה 
ג(  )יא,  העם'  ובעיני  פרעה  עבדי  בעיני  מצרים  בארץ  מאד  גדול 
צריך להבין מה נפקא מינה בזה ש'גם האיש משה גדול מאד' ומה 
לנו  מי  ב(,  )ט,  סוטה  במסכת  דאיתא  לומר  ונראה  להשמיענו,  בא 
גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה משה זכה בעצמות יוסף ואין 
בישראל גדול ממנו שנאמר 'ויקח משה את עצמות יוסף עמו' )יג, יט(, 
שבח הוא למשה שהניח מצוות ביזת מצרים ועסק בהעלאת ארונו 
משה  'ויקח  )רכ"ז(,  שמעוני  ילקוט  במדרש  שכתב  וכמו  יוסף.  של 
את עצמות יוסף' משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול הימנו, 
והביאור בזה שמה שנאמר 'גם האיש משה גדול מאד' בא לומר לנו 
שלא תעלה בדעתך לומר שמה שמשה רבינו ע"ה לא קיים מצות 
המצרים  שהיו  מכיון  להשאילו  רצו  שלא  משום  הוא  מצרים,  ביזת 
שונאים אותו ולא יכלו דברו לשלום כי היה המביא עליהם את המכות, 
על כן אמר הכתוב 'גם האיש משה גדול מאד', מוסב לראש הפסוק 
שנתן ה' את חן העם בעיני מצרים וגם את חינו של משה רבינו, ועוד 
יותר שהיה ערכו גדול מאד בעיניהם, וכבוד גדול היה להם להשאיל 
לו אילו היה פונה אליהם ושואל מהם, אלא שלא עסק בביזת מצרים 

כי חכם לב היה ולקח מצות, את מצוות העלאת את ארונו של יוסף.

מול האמת ממילא השקר קורס
מצרים'  בתוך  יוצא  אני  הלילה  כחצות  ה'  אמר  כה  משה  'ויאמר 
לומר  נראה  בגו מצרים',  'אנא מתגלי  אונקלוס  ד(, כתב תרגום  )יא, 
"מתגלי",  תירגם  יוצא"  "אני  מדוקדקים  התרגום  שדברי  נפלא  רמז 
הכוונה הנה תיבת "אני" ותיבת "מצרים" בגימטריה "אמת", שתיבת 
"אני" יתגלה בתוך תיבת "מצרים" יעלה יחד בגימטריה "אמת", שהוא 
חותמו של הקב"ה כדאיתא במסכת שבת )נה, א(, אמר רבי חנינא 
חותמו של הקב"ה אמת, וממילא כאשר מתגלה ומאירה האמת אז 
מאליו מסתלק ומתבטל השקר, שכך היה אחרי מכת בכורות שמיד 

יצאו ממצרים.

הצדיק ממנה את מלכי העולם
'החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה' )יב, 
ב(, כתב במדרש רבה )שמות פט"ו, יג( 'החדש הזה לכם ראש חדשים' 
הה"ד 'בי מלכים ימלוכו' )משלי ח, טו(, תמהו המפרשים מה שייכות 
פסוק זה של מלכים לפרשת החודש, ונראה לומר על פי מה שכתב 
בספר דגל מחנה אפרים )בא, ובהערה עמוד ר"ח( שגילה לנו הבעל 
שם טוב הקדוש זיע"א שבכל שנה בחודש ניסן הוא הזמן שממליכין 
בשמים את כל שרי אומות העולם, ויש כח לצדיקים לקבוע בשמים 
את המלכויות, שאם רואין שאיזה מלך מהן שעומד להתמנות יקטרג 
ניסן להעבירו מממשלתו  פועלים בחודש  ישראל, הצדיקים  בני  על 
ולהקים מלך אחר במקומו, וזהו שנאמר 'בי מלכים ימלוכו' שאומר 
הקב"ה שיש כוח בידי הצדיקים שהם המלכים האמיתיים מאן מלכי 
רבנן, כביכול למלוך בי ולשנות את החלטתי ולהוריד מלך שהמלכתי, 
ובמקומו להמליך מלך אחר במלכי אומות העולם, וזה הכח משיגים 

הצדיקים על ידי עוסקם תמיד בתורה הקדושה לשמה.

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הלכות ברכת הפירות )המשך(

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א 
רב שכונה ד' ורב ״חברה קדישא״ באר שבע

הרב אברהם טריקי
בברכת שבת שלום ומבורך

"שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו" )י"ב.ה( 
והזריזות  השחורות  העיזים  של  שדרכן  נאמר:  )עז.(  שבת  במסכת 
ללכת בראש העדר לפני הכבשים הצחורות המתנהלות לאיטן. ומדוע? 
"כברייתו של עולם", כמו שהחושך נברא לפני האור. פירש הרב חיד"א 
זצ"ל בספרו "כסא דוד", שהעיזים השחורות ההולכות בראש מסמלות 
הלבנות,  והכבשים  לידתו,  משעת  לאדם  המתלווה  הרע  היצר  את 
המשתרכות מאחור, מסמלות את היצר הטוב, המגיע רק בהיכנס האדם 
למצוות. ואמר הרב בעל ה"בן איש חי" זצ"ל, שלפיכך נצטווינו לקחת 
לקרבן הפסח מן הכבשים ומן העיזים, כי יש לו לאדם ללמוד הן מן היצר 
הטוב, המדריכנו בדרך טובה, והן מן היצר הרע. כיצד? על כך המשיל 
משל: פעם פגש היצר הטוב ביצר הרע. אמר לו היצר הרע: "עד מתי 
נלחם זה בזה, ועד מתי תתנגד לכל עצותיי? והלוא כבר קרא לי שלמה 
המלך 'זקן', ולך קרא 'ילד', ועל הילד לשמוע לקול המבוגר!" אמר לו היצר 
הטוב: "אדרבה, לך קרא שלמה המלך 'כסיל', ולי קרא 'חכם', ואין החכם 
נשמע לכסיל" אמר לו: "אף על פי כן, בבקשה ממך, השלם איתי לשעה 
אחת." אמר לו: "מה תרצה לעשות באותה השעה?" אמר לו: "ברצוני 
להזמין אחד מאנשיך לבית מרזח. "אמר לו היצר הטוב: "את מי תרצה 
והזמן  לך  מונע בעדך?  "ומי  לו:  "אמר  פלוני.  "חסיד  לו:  להזמין?" אמר 
אותו! "אמר לו היצר הרע: "חסיד גדול הוא ולא ישמע בקולי, אלא אם כן 
תצטרף להזמנה. "אמר לו היצר הטוב: "כן אעשה, אתן לו רשות ללכת 
לאותו מושב לצים. "בא היצר הרע לאותו חסיד ודיבר על לבו ללכת לשם 
אך החסיד לא אבה לשמוע. עד שבא היצר הטוב ואמר לו: "תלך, ומה 
בכך, אולי יצא ממהלך זה דבר טוב. רק תשמור יראת ה' בקרבך, ולא 
לבית המרזח, הקשיב מעט לדברי הליצנות  אותו חסיד  "הלך  תחטא. 
שהעלו שם, הלך לחדר הצדדי ששיחקו בו קלפים, התבונן כשעתיים 
לראות  הולך אחריו  והיצר הרע  לביתו,  ושב  בית המרזח  אורחות  בכל 
כיצד השפיע עליו כל מה שראה. וירא, והנה החסיד נכנס אל ביתו ונופל 
על מיטתו בקול בכיה וצעקה מרה. נזעקה אליו רעייתו ואמרה: "מה לך, 
אישי? "אמר לה: "כלי זהב היה לי, והלילה מסרתי אותו לבדיקה, ואמרו לי 
שהזהב מעורב בסיגים וערכו אינו רב!" אמרה לו: "מה זה תדבר? וכי מניין 
לך כלי זהב? וכי מתוך שיכרות תדבר? "אמר לה: "איני שיכור, ויודע אני 
את אשר אדבר. ליבי הוא כלי הזהב שלי, אשר בו אני עובד את בוראי כל 
ימיי, והלילה העמדתיו למבחן. כל ימיי סבור הייתי, שליבי זך וטהור, זהב 
מזוקק, ואני עובד את הבורא בחשק ובשמחה. אך הלילה הזה ראיתי 
עד כמה רחוק אני משלמות העבודה. כאשר התבוננתי בקבוצת אנשים 
התביישתי  שיעור,   לאין  ומתוחים  רתוקים  קלפים,  למשחק  היושבים 
בעצמי כיצד אני איני רתוק כך לגמרא הקדושה? כאשר ראיתי באיזו 
בעסק  זו  לשמחה  הגעתי  לא  ואני  שם,  וצוחקים  שמחים  התלהבות 
נוכחתי לדעת כמה רחוק אני משלימות עבודת  והמצוות  אז  התורה 
ה', והלב שחשבתי שהוא זהב טהור ומזוקק, התגלה לי כמעורב בסיגים 
ובפסולת!" כשמוע היצר הרע דיבורים אלה  מת ליבו בקירבו, והוא יצא 
מן הבית בקומה שחוחה ובראש מורד, כי לא עלתה מחשבתו בידו, ויהי 
להיפך. למחרת בא היצר הרע לבית הכנסת לעשות את מלאכתו עם 
התפילה,  בתוך  בטלה  בשיחה  להחטיאם  ברשותו,  הנתונים  האנשים 
וראה שהנה החסיד  ובריב של כיבודים קטנוניים,  כוונה,  בתפילה בלא 
מתפלל בכוונה עילאית, בחשק ובהתלהבות כפל כפליים ממנהגו בכל 
יום. ויספוק היצר כפיים ויאמר: "אכן נתקיים בי מאמר חז"ל 'הגמל הלך 
לבקש לו קרניים, וגזזו לו את אוזניים'... לעיתים אנו רואים אנשי עסקים 
נוגעים  אינם  והם  לפניהם  מונח  הקפה  והנה  במלאכתם  העסוקים 
בו מהלהט של העבודה, ואף שהמשקה מתקרר הם אינם שמים לב 
לכך. ואנו, שיושבים ועוסקים בתורה הנה הקפה מונח לפנינו ואנו מיד 
לוגמים ממנו ולא "שוכחים" לשתות ממנו. וכך צריכה להיות בחינתו 
של האדם את עצמו עד כמה הוא דבוק בהשי"ת. כאשר האדם מקיים 
מצווה והוא "חי" אותה, מתלהב ממנה, יום המצוות אצלו היה נראה 
מרגישין  אדם  בני  היו  שאם  הקדוש,  החיים"  "אור  שכתב  כפי  אחר 
במתיקות ועריבות התורה היו "משתגעים" ומתלהטים אחריה. לתורה 
יש מתיקות, עריבות. צריך להרגיש מתיקות זו, בבחינת "טעמו וראו כי 
טוב ה'" ומי שירגיש במתיקות ממילא יתלהב ויתלהט באהבת תורה. 
רואים אנו, שיש לו לאדם ללמוד אף מן היצר הרע ומפעלוליו לדעת 
לנצלם לעבודת ה' כראוי. ועל כך נאמר: "מן הכבשים"- אלו כוחות 
היצר הטוב, "ומן העיזים"– אלו כוחות היצר הרע, "תקחו" – לימודים 

ולקחים בעבודת הבורא יתברך.

המאמר נכתב לע"נ מו"ח ישראל זרד ז"ל בר פריחה
נלב"ע טו' בשבט     ת.נ.צ.ב.ה

הלימוד מיצר הרע

עקב החלטתו לוותר עליהם זכה לינצל... הרי אין לך שוטה גדול מזה, אשר 
במקום להודות ולשבח את השי”ת על הצלתו המופלאה, הוא בוחר לציין 
את החלטתו הגורלית לוותר על... משקפיו. אך מה נעשה שכך הוא ממש 
לגבי חג המצות, אשר במקום להנציח את החג על שם הצלתם המופלאה 
של אבותינו ממצרים, בחרה תורה דוקא להנציח את אותם המצות אשר לא 

הספיקו להחמיץ – ‘חג המצות’! וזה לענ”ד עומק תמיהת המהר”ל.
אך לכשנתבונן היטב בתירוץ המהר”ל, נבין את גודל שבחם של אבותינו, 
וגם נשכיל ביסוד נפלא באמונה – בה’ ובמשה עבדו, וזה תוכן דבריו: הנה כל 
הניסים והנפלאות שעשה עמנו השי”ת במצרים, אין בהם כלום כדי לשבח 
את ישראל, שהרי כולם באו בחסדו יתברך בלא אתערותא דלתתא )כידוע 
דברי חז”ל שהיו ישראל במ”ט שערי טומאה(. אך באותם רגעים אחרונים, 
צידה לדרך,  וביקשו להכין להם  ליציאה ממצרים  כולם הכינו עצמם  אשר 
שם אתה רואה את גדלותם. שכן כשהורה להם משה מפי הגבורה – לצאת 
ויאמר: הלא מאתיים  יערער על כך  ‘מיד’, לא נמצא איש מכל העם, אשר 
ועשר שנים אנחנו כאן, ומה בכך שנמתין עוד רגעים ספורים עד אשר יספיק 
הבצק להחמיץ כדי להכין לנו צדה לדרך, הרי אנו הולכים לארץ מדבר שאין 
בה לחם ומים, וכי עלה על דעתם שירד להם לחם משמים ומים מן הסלע. 
אך לא כך היה, איש לא הרהר אחר דבריו, משה אומר לצאת מיד – יוצאים 
מיד עד כדי מסירות נפש של ממש. וזה עומק הדגשת הכתוב ‘וגם צדה לא 
עשו להם’. וזהו גודל שבחן – ‘זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך לכתך 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה’. ועל כן בחרה התורה להנציח את שם החג 
דוקא על אותם רגעים ספורים – ‘חג המצות’, כדי להודיע שבחן של ישראל. 
אך ישראל לעומת זה, בחרו להנציח את שם החג על הניסים והנפלאות, כדי 

להודיע שבחו של מקום – ‘חג הפסח’.
ומעתה נבין, מדוע הזהירה תורה כל כך על איסור חמץ בפסח, והחמירו 
ואמונת  – הוא חימוץ באמונה בה’  עד מאוד, שכן חמץ כל שהו  בו חכמים 
חכמים. וזהו לענ”ד יסוד היסודות של חג הפסח, שהרי נתברר לפניך שחג 
יוצאי מרוקו לחתום את  זה המקור למנהג  )ואולי  חג האמונה.  הוא   – המצות 
שכן  באמונה.  חיזוק  ודברי  הרב  ברכת  ובמרכזו  ‘המימונה’,  יום  בציון  החג  ימי 
בכך אנו משרישים בקרבנו את הלקח שקיבלנו בימי החג, הלא הוא אמונה בה’ 

ובמשה עבדו(.

בית דין צדק לענייני ממונות 
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לפרטים: הרב אלעזר ביטון שליט״א
נייד: 052-7670510

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.

המובאת “בספר לשון חכמים” ח”א סימן ל”ח.



בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות
בס"דבס"ד

דבר רבני השכונותאורות ההלכהאורות הפרשה
שלא שינו את לבושם

'ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, 
ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות 
ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים' )ג, כא-כב(, 
צריך להבין מדוע בציווי הראשון שיצאו ברכוש גדול נאמר שישאלו 
בגדים  מוזכר  לא  השני  ובציווי  "שמלות",  בגדים  המצרים  מאת 
"שמלות" רק תכשיטים "כלי כסף וכלי זהב", שנאמר 'דבר נא באוזני 
העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב' 
)יא, ב(, נראה לומר כתב במדרש שבני ישראל נגאלו ממצרים שלא 
שינו את שמם ולא את לשונם ולא את לבושם, וכאשר השאילו בני 
הצניעות  מחמת  לשנותם  הוצרכו  מהמצרים,  הבגדים  את  ישראל 
לו  היה  הראשון  בצווי  בגדים  ששאל  מי  כן  ואם  שיתאימו,  ולתקנם 
זמן לתקנם ולשנותם, אבל מי שלא השאיל עד עכשיו שכבר יצאו 
לתקנם  הזמן  את  כבר  לו  היה  לא  כי  בגדים  השאיל  לא  ממצרים, 

ולשנותם, ולכן הם השאילו רק תכשיטים כלי כסף וכלי זהב.

חכם לב יקח מצוות
'דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה 
כלי כסף וכלי זהב, ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה 
ג(  )יא,  העם'  ובעיני  פרעה  עבדי  בעיני  מצרים  בארץ  מאד  גדול 
צריך להבין מה נפקא מינה בזה ש'גם האיש משה גדול מאד' ומה 
לנו  מי  ב(,  )ט,  סוטה  במסכת  דאיתא  לומר  ונראה  להשמיענו,  בא 
גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה משה זכה בעצמות יוסף ואין 
בישראל גדול ממנו שנאמר 'ויקח משה את עצמות יוסף עמו' )יג, יט(, 
שבח הוא למשה שהניח מצוות ביזת מצרים ועסק בהעלאת ארונו 
משה  'ויקח  )רכ"ז(,  שמעוני  ילקוט  במדרש  שכתב  וכמו  יוסף.  של 
את עצמות יוסף' משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול הימנו, 
והביאור בזה שמה שנאמר 'גם האיש משה גדול מאד' בא לומר לנו 
שלא תעלה בדעתך לומר שמה שמשה רבינו ע"ה לא קיים מצות 
המצרים  שהיו  מכיון  להשאילו  רצו  שלא  משום  הוא  מצרים,  ביזת 
שונאים אותו ולא יכלו דברו לשלום כי היה המביא עליהם את המכות, 
על כן אמר הכתוב 'גם האיש משה גדול מאד', מוסב לראש הפסוק 
שנתן ה' את חן העם בעיני מצרים וגם את חינו של משה רבינו, ועוד 
יותר שהיה ערכו גדול מאד בעיניהם, וכבוד גדול היה להם להשאיל 
לו אילו היה פונה אליהם ושואל מהם, אלא שלא עסק בביזת מצרים 

כי חכם לב היה ולקח מצות, את מצוות העלאת את ארונו של יוסף.

מול האמת ממילא השקר קורס
מצרים'  בתוך  יוצא  אני  הלילה  כחצות  ה'  אמר  כה  משה  'ויאמר 
לומר  נראה  בגו מצרים',  'אנא מתגלי  אונקלוס  ד(, כתב תרגום  )יא, 
"מתגלי",  תירגם  יוצא"  "אני  מדוקדקים  התרגום  שדברי  נפלא  רמז 
הכוונה הנה תיבת "אני" ותיבת "מצרים" בגימטריה "אמת", שתיבת 
"אני" יתגלה בתוך תיבת "מצרים" יעלה יחד בגימטריה "אמת", שהוא 
חותמו של הקב"ה כדאיתא במסכת שבת )נה, א(, אמר רבי חנינא 
חותמו של הקב"ה אמת, וממילא כאשר מתגלה ומאירה האמת אז 
מאליו מסתלק ומתבטל השקר, שכך היה אחרי מכת בכורות שמיד 

יצאו ממצרים.

הצדיק ממנה את מלכי העולם
'החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה' )יב, 
ב(, כתב במדרש רבה )שמות פט"ו, יג( 'החדש הזה לכם ראש חדשים' 
הה"ד 'בי מלכים ימלוכו' )משלי ח, טו(, תמהו המפרשים מה שייכות 
פסוק זה של מלכים לפרשת החודש, ונראה לומר על פי מה שכתב 
בספר דגל מחנה אפרים )בא, ובהערה עמוד ר"ח( שגילה לנו הבעל 
שם טוב הקדוש זיע"א שבכל שנה בחודש ניסן הוא הזמן שממליכין 
בשמים את כל שרי אומות העולם, ויש כח לצדיקים לקבוע בשמים 
את המלכויות, שאם רואין שאיזה מלך מהן שעומד להתמנות יקטרג 
ניסן להעבירו מממשלתו  פועלים בחודש  ישראל, הצדיקים  בני  על 
ולהקים מלך אחר במקומו, וזהו שנאמר 'בי מלכים ימלוכו' שאומר 
הקב"ה שיש כוח בידי הצדיקים שהם המלכים האמיתיים מאן מלכי 
רבנן, כביכול למלוך בי ולשנות את החלטתי ולהוריד מלך שהמלכתי, 
ובמקומו להמליך מלך אחר במלכי אומות העולם, וזה הכח משיגים 

הצדיקים על ידי עוסקם תמיד בתורה הקדושה לשמה.

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הלכות ברכת הפירות )המשך(

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א 
רב שכונה ד' ורב ״חברה קדישא״ באר שבע

הרב אברהם טריקי
בברכת שבת שלום ומבורך

"שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו" )י"ב.ה( 
והזריזות  השחורות  העיזים  של  שדרכן  נאמר:  )עז.(  שבת  במסכת 
ללכת בראש העדר לפני הכבשים הצחורות המתנהלות לאיטן. ומדוע? 
"כברייתו של עולם", כמו שהחושך נברא לפני האור. פירש הרב חיד"א 
זצ"ל בספרו "כסא דוד", שהעיזים השחורות ההולכות בראש מסמלות 
הלבנות,  והכבשים  לידתו,  משעת  לאדם  המתלווה  הרע  היצר  את 
המשתרכות מאחור, מסמלות את היצר הטוב, המגיע רק בהיכנס האדם 
למצוות. ואמר הרב בעל ה"בן איש חי" זצ"ל, שלפיכך נצטווינו לקחת 
לקרבן הפסח מן הכבשים ומן העיזים, כי יש לו לאדם ללמוד הן מן היצר 
הטוב, המדריכנו בדרך טובה, והן מן היצר הרע. כיצד? על כך המשיל 
משל: פעם פגש היצר הטוב ביצר הרע. אמר לו היצר הרע: "עד מתי 
נלחם זה בזה, ועד מתי תתנגד לכל עצותיי? והלוא כבר קרא לי שלמה 
המלך 'זקן', ולך קרא 'ילד', ועל הילד לשמוע לקול המבוגר!" אמר לו היצר 
הטוב: "אדרבה, לך קרא שלמה המלך 'כסיל', ולי קרא 'חכם', ואין החכם 
נשמע לכסיל" אמר לו: "אף על פי כן, בבקשה ממך, השלם איתי לשעה 
אחת." אמר לו: "מה תרצה לעשות באותה השעה?" אמר לו: "ברצוני 
להזמין אחד מאנשיך לבית מרזח. "אמר לו היצר הטוב: "את מי תרצה 
והזמן  לך  מונע בעדך?  "ומי  לו:  "אמר  פלוני.  "חסיד  לו:  להזמין?" אמר 
אותו! "אמר לו היצר הרע: "חסיד גדול הוא ולא ישמע בקולי, אלא אם כן 
תצטרף להזמנה. "אמר לו היצר הטוב: "כן אעשה, אתן לו רשות ללכת 
לאותו מושב לצים. "בא היצר הרע לאותו חסיד ודיבר על לבו ללכת לשם 
אך החסיד לא אבה לשמוע. עד שבא היצר הטוב ואמר לו: "תלך, ומה 
בכך, אולי יצא ממהלך זה דבר טוב. רק תשמור יראת ה' בקרבך, ולא 
לבית המרזח, הקשיב מעט לדברי הליצנות  אותו חסיד  "הלך  תחטא. 
שהעלו שם, הלך לחדר הצדדי ששיחקו בו קלפים, התבונן כשעתיים 
לראות  הולך אחריו  והיצר הרע  לביתו,  ושב  בית המרזח  אורחות  בכל 
כיצד השפיע עליו כל מה שראה. וירא, והנה החסיד נכנס אל ביתו ונופל 
על מיטתו בקול בכיה וצעקה מרה. נזעקה אליו רעייתו ואמרה: "מה לך, 
אישי? "אמר לה: "כלי זהב היה לי, והלילה מסרתי אותו לבדיקה, ואמרו לי 
שהזהב מעורב בסיגים וערכו אינו רב!" אמרה לו: "מה זה תדבר? וכי מניין 
לך כלי זהב? וכי מתוך שיכרות תדבר? "אמר לה: "איני שיכור, ויודע אני 
את אשר אדבר. ליבי הוא כלי הזהב שלי, אשר בו אני עובד את בוראי כל 
ימיי, והלילה העמדתיו למבחן. כל ימיי סבור הייתי, שליבי זך וטהור, זהב 
מזוקק, ואני עובד את הבורא בחשק ובשמחה. אך הלילה הזה ראיתי 
עד כמה רחוק אני משלמות העבודה. כאשר התבוננתי בקבוצת אנשים 
התביישתי  שיעור,   לאין  ומתוחים  רתוקים  קלפים,  למשחק  היושבים 
בעצמי כיצד אני איני רתוק כך לגמרא הקדושה? כאשר ראיתי באיזו 
בעסק  זו  לשמחה  הגעתי  לא  ואני  שם,  וצוחקים  שמחים  התלהבות 
נוכחתי לדעת כמה רחוק אני משלימות עבודת  והמצוות  אז  התורה 
ה', והלב שחשבתי שהוא זהב טהור ומזוקק, התגלה לי כמעורב בסיגים 
ובפסולת!" כשמוע היצר הרע דיבורים אלה  מת ליבו בקירבו, והוא יצא 
מן הבית בקומה שחוחה ובראש מורד, כי לא עלתה מחשבתו בידו, ויהי 
להיפך. למחרת בא היצר הרע לבית הכנסת לעשות את מלאכתו עם 
התפילה,  בתוך  בטלה  בשיחה  להחטיאם  ברשותו,  הנתונים  האנשים 
וראה שהנה החסיד  ובריב של כיבודים קטנוניים,  כוונה,  בתפילה בלא 
מתפלל בכוונה עילאית, בחשק ובהתלהבות כפל כפליים ממנהגו בכל 
יום. ויספוק היצר כפיים ויאמר: "אכן נתקיים בי מאמר חז"ל 'הגמל הלך 
לבקש לו קרניים, וגזזו לו את אוזניים'... לעיתים אנו רואים אנשי עסקים 
נוגעים  אינם  והם  לפניהם  מונח  הקפה  והנה  במלאכתם  העסוקים 
בו מהלהט של העבודה, ואף שהמשקה מתקרר הם אינם שמים לב 
לכך. ואנו, שיושבים ועוסקים בתורה הנה הקפה מונח לפנינו ואנו מיד 
לוגמים ממנו ולא "שוכחים" לשתות ממנו. וכך צריכה להיות בחינתו 
של האדם את עצמו עד כמה הוא דבוק בהשי"ת. כאשר האדם מקיים 
מצווה והוא "חי" אותה, מתלהב ממנה, יום המצוות אצלו היה נראה 
מרגישין  אדם  בני  היו  שאם  הקדוש,  החיים"  "אור  שכתב  כפי  אחר 
במתיקות ועריבות התורה היו "משתגעים" ומתלהטים אחריה. לתורה 
יש מתיקות, עריבות. צריך להרגיש מתיקות זו, בבחינת "טעמו וראו כי 
טוב ה'" ומי שירגיש במתיקות ממילא יתלהב ויתלהט באהבת תורה. 
רואים אנו, שיש לו לאדם ללמוד אף מן היצר הרע ומפעלוליו לדעת 
לנצלם לעבודת ה' כראוי. ועל כך נאמר: "מן הכבשים"- אלו כוחות 
היצר הטוב, "ומן העיזים"– אלו כוחות היצר הרע, "תקחו" – לימודים 

ולקחים בעבודת הבורא יתברך.

המאמר נכתב לע"נ מו"ח ישראל זרד ז"ל בר פריחה
נלב"ע טו' בשבט     ת.נ.צ.ב.ה

הלימוד מיצר הרע

עקב החלטתו לוותר עליהם זכה לינצל... הרי אין לך שוטה גדול מזה, אשר 
במקום להודות ולשבח את השי”ת על הצלתו המופלאה, הוא בוחר לציין 
את החלטתו הגורלית לוותר על... משקפיו. אך מה נעשה שכך הוא ממש 
לגבי חג המצות, אשר במקום להנציח את החג על שם הצלתם המופלאה 
של אבותינו ממצרים, בחרה תורה דוקא להנציח את אותם המצות אשר לא 

הספיקו להחמיץ – ‘חג המצות’! וזה לענ”ד עומק תמיהת המהר”ל.
אך לכשנתבונן היטב בתירוץ המהר”ל, נבין את גודל שבחם של אבותינו, 
וגם נשכיל ביסוד נפלא באמונה – בה’ ובמשה עבדו, וזה תוכן דבריו: הנה כל 
הניסים והנפלאות שעשה עמנו השי”ת במצרים, אין בהם כלום כדי לשבח 
את ישראל, שהרי כולם באו בחסדו יתברך בלא אתערותא דלתתא )כידוע 
דברי חז”ל שהיו ישראל במ”ט שערי טומאה(. אך באותם רגעים אחרונים, 
צידה לדרך,  וביקשו להכין להם  ליציאה ממצרים  כולם הכינו עצמם  אשר 
שם אתה רואה את גדלותם. שכן כשהורה להם משה מפי הגבורה – לצאת 
ויאמר: הלא מאתיים  יערער על כך  ‘מיד’, לא נמצא איש מכל העם, אשר 
ועשר שנים אנחנו כאן, ומה בכך שנמתין עוד רגעים ספורים עד אשר יספיק 
הבצק להחמיץ כדי להכין לנו צדה לדרך, הרי אנו הולכים לארץ מדבר שאין 
בה לחם ומים, וכי עלה על דעתם שירד להם לחם משמים ומים מן הסלע. 
אך לא כך היה, איש לא הרהר אחר דבריו, משה אומר לצאת מיד – יוצאים 
מיד עד כדי מסירות נפש של ממש. וזה עומק הדגשת הכתוב ‘וגם צדה לא 
עשו להם’. וזהו גודל שבחן – ‘זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך לכתך 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה’. ועל כן בחרה התורה להנציח את שם החג 
דוקא על אותם רגעים ספורים – ‘חג המצות’, כדי להודיע שבחן של ישראל. 
אך ישראל לעומת זה, בחרו להנציח את שם החג על הניסים והנפלאות, כדי 

להודיע שבחו של מקום – ‘חג הפסח’.
ומעתה נבין, מדוע הזהירה תורה כל כך על איסור חמץ בפסח, והחמירו 
ואמונת  – הוא חימוץ באמונה בה’  עד מאוד, שכן חמץ כל שהו  בו חכמים 
חכמים. וזהו לענ”ד יסוד היסודות של חג הפסח, שהרי נתברר לפניך שחג 
יוצאי מרוקו לחתום את  זה המקור למנהג  )ואולי  חג האמונה.  הוא   – המצות 
שכן  באמונה.  חיזוק  ודברי  הרב  ברכת  ובמרכזו  ‘המימונה’,  יום  בציון  החג  ימי 
בכך אנו משרישים בקרבנו את הלקח שקיבלנו בימי החג, הלא הוא אמונה בה’ 

ובמשה עבדו(.

בית דין צדק לענייני ממונות 
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לפרטים: הרב אלעזר ביטון שליט״א
נייד: 052-7670510

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.

המובאת “בספר לשון חכמים” ח”א סימן ל”ח.
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הנה כי כן, הורתו ולידתו של איסור החמץ בפסח, הוא ביציאה החפוזה של אבותינו 
זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום  ממצרים, וכדברי המגיד בהגדה של פסח: ‘מצה 
שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב”ה 
וגאלם מיד’... הרי לפנינו, שכל דיני ‘חמץ ומצה’ שהם עיקר הלכות הפסח, לא היו באים 
לעולם אילו היו אבותינו משתהים מעט עד שהיה מספיק בצקם להחמיץ! והלב משתומם, 
הרי מאתיים ועשר שנים היו אבותינו במצרים, ואם כן היאך רגעים ספורים שחסרו להם 

הנציחו לדורות עולם את כל מהותו של החג – על כל מצוותיו הרבים, אתמהה!
ברם כבר הורונו המורים שבמקום פליאה נשגבה, זהו האות שלא זכינו להבין את עומק 
הדברים. ולפי הנראה, יובן ענין זה בטוב טעם ודעת, בהקדם ליסוד נפלא של המהר”ל 
אולם  הפסח,  חג  בתורה  מוזכר  שונים  במקומות  הנה  הנשגבים:  דבריו  תוכן  וזה  מפרג, 
בכולם הקפידה תורה לקוראו רק בשם ‘חג המצות’ )דברים טז, טז(. ויש להעיר, הלא שמו 
של החג מבטא בדרך כלל את מהותו, כך בחג הסוכות – ‘למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 
הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים’ )ויקרא כג, מג(, וכך בחג השבועות 
‘שבעה שבועות תספור לך... ועשית חג שבועות )דברים טז, ט-י(. ואם כן מדוע ראתה תורה 
להנציח את שמו של חג הפסח, רק על אותם רגעים אחרונים אשר חסרו לאבותינו כדי 
שיספיק בצקם להחמיץ – ‘חג המצות’. וביותר יפלא, הרי הקב”ה הוציאנו משם ביד חזקה 
ובזרוע נטויה באותות ומופתים, והוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, והעבירנו 
ואמנם הרבה  והכניסנו לארץ ישראל.  נתן לנו את התורה,  את הים, האכילנו את המן, 
שמות לחג נשתרשו בעם ישראל: ‘חג הפסח’ – כי פסח ה’ על פתח בתי בני ישראל, ‘חג 
החרות’ – הוציאנו מעבדות לחרות, ‘חג הגאולה’ – הוציאנו משעבוד לגאולה. אך התורה, 

לא בחרה באחד מהשמות הללו כדי להנציח על נכון את מהותו של החג.
אחד  אודות  ששמעתי  מעשה  בפניך  להעלות  אמרתי  המהר”ל,  קושיית  ולחידוד 
הניצולים ב’מבצע אנטבה’. וכך סיפר אותו ניצול )שהוא בן תורה( את השתלשלות ליל 
בשדה  הנוסעים  באולם  מרוכזים  היו  אשר  השבויים  כל  קיבלו  לילה  באותו  הצלתו: 
התעופה שבאוגנדה, מזרון ללינת הלילה. טרם עלה על יצועו, הסיר את משקפיו כדרכם 
של בעלי משקפיים והניחם סמוך למזרונו. כידוע אפלה מוחלטת שררה באולם הנוסעים, 
כדי להקשות על כל פעולה לחילוץ השבויים. והנה בערך בחצות הלילה פרצו המחלצים 
המסוקים  עבר  אל  מיד  להתפנות  לשבויים  הורו  גדולה  ובזעקה  הנוסעים,  אולם  אל 
פתח  למרגלותיו,  משקפיו  את  הניח  כאמור  אשר  מיודענו  וגם  לחילוצם.  המתינו  אשר 
מיד בחיפוש בהול אחר משקפיו, אך מה לעשות כשמחפשים משהו לא תמיד מוצאים, 
ובפרט בחיפוש בהול כל כך אשר אימת מוות ואור החירות משמשים בו בערבוביה, וגם 
מכת החושך אשר נפלה עליו תרמה את חלקה להמשך הגישושים באפלה. מהר מאוד 
עולם  עד  ומשקפיו  הוא  ישאר  חיפוש משקפיו,  ימשיך להתעקש אחר  האיש שאם  הבין 
באוגנדה... ולכן החליט לוותר על משקפיו! ונמלט על נפשו לעבר מסוקי החילוץ, וכך 
יצא מאפלה לאור גדול. ועתה הבה נתבונן מעט, הנה ניתן לשער כי מיודענו עורך מסיבת 
הודיה בכל שנה. האם יעלה על הדעת שינציח את מסיבת ההודי-ה בשם ‘חג המשקפיים’, 
וידפיס הזמנות לכל קרוביו ומיודעיו בלשון – הנכם מוזמנים למסיבה השנתית של חגיגת 
המשקפיים... ובזמן המסיבה ידרוש בפני המוזמנים על אודות משקפיו היקרות אשר עקב 
החלטתו לוותר עליהם זכה לינצל... הרי אין לך שוטה גדול מזה, אשר במקום להודות 
ולשבח את השי”ת על הצלתו המופלאה, הוא בוחר לציין את החלטתו הגורלית לוותר 
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הריי”צ  הרבי  של  דצדיקייא  הילולא  שבט  י’  השבת 
שנשאר  הגאולה  על  משל  אמר  הוא  זיע”א  מליובאוויטש 
את  מחבר  שהכפתור  כשם  הכפתורים’,  ‘ציחצוח  רק  לנו 
שני חלקי הבגד כך צריך להכין את העולם לגאולה ולחבר 
אותו להקב”ה. כתב ה’חפץ חיים’ זיע”א הגאולה תבוא ללא 
מצוקות  ידי  על  מעוונותינו  ניקינו  כבר  שבוודאי  מלחמות 
אומר  זיע”א  מליז’נסק  אלימלך  רבי  הגלות.  במשך  הסבל 
כתב  משמואל’  ה’שם  בתפילתו.  מגוג  גוג  מלחמת  שביטל 
הרבי  הארוכה.  הגלות  בגלל  ומגוג  גוג  ממלחמת  שנפטרנו 
הכפתורים’,  ‘ציחצוח  את  גם  סיימנו  כבר  שכיום  אומר 
ואדרבא ציחצוח מוגזם שוחק ומעמעם את יופי הכפתור, ואנו 
דור הגאולה שדומים לננס העומד על גבי ענק, וקיבלנו כוחות 
מכל הדורות הקודמים, וביאת המשיח תיכף ומיד ממש ללא 

מלחמת גוג ומגוג ואין להתיירא כלל וכלל.

פרשת השבוע
בא

דבר רב העיר שליט"א

ַויֹּאפּו ֶאת ַהָבֵּצק ֲאֶשׁר הֹוִציאּו ִמִמְּצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִכּי ֹלא ָחֵמץ
 ִכּי ֹגְרׁשּו ִמִמְּצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו ָלֶהם
 )שמות ו, ב((

וגם צדה לא עשו להם: לדרך, מגיד שבחן של ישראל שלא אמרו היאך נצא למדבר בלא צדה
אלא האמינו והלכו הוא שמפורש בקבלה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי
במדבר בארץ לא זרועה. מה שכר מפורש אחריו, קודש ישראל לה'
 )רש"י בשם מכילתא(

זמני הדלקת הנרות
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הפטרה לספרדים:
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עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים
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יד'

שבט
)27.1.21(

יום ה'
טו'

שבט
)28.1.21(

הילולא דצדיקייא
הרבי הריי"צ מליובאוויטש

זצוקללה"ה
הנס הגדול

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

"אילן אילן במה אברכך?
פירותיך מתוקים...

יה"'ר שכל נטיעות שנוטעים
ממך יהיו כמותך"

אכילת הפירות בט"ו בשבט היא מעין שבח והודאה לבורא יתברך 
אשר ברא בעולמו אילנות טובות ליהנות בהם בני אדם, ויום זה מסמן 
את הפריחה והשגשוג והוא יום חשבון הנפש של האדם על פריחתו 

הרוחנית שעליו לדאוג תמיד להיות במצב של עליה רוחנית.
לרווחת הציבור מצ"ב טבלה על הפירות המצויים בשוק, ואופן בדיקתם. 

והנוהגים להעלותם על השולחן בסדר ט"ו בשבט.

המידע באדיבות ראש המכון למצוות התלויות בארץ
הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט"א

המעוניין לקבל בפקס או בדוא"ל הנחיות בדיקת הפירות 
ישלח בהודעה בלבד למס': 0544586152

את כתובת הדוא"ל  או מס' פקס ובעז"ה ישלח לכל מבקש.
בברכת יאכלו ענוים וישבעו

מחלקת הכשרות שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת. נ. צ. ב. ה.


