
׳׳

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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אורות השבתאורות השבת
בס"ד

זה. גני ן  ן טעו העלו

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך
צופה רשע לצדיק

זה. גני ן  ן טעו העלו
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

זמני הדלקת הנרות

כי תצאפרשת השבוע:
רוני עקרההפטרה:

19:01כניסת השבת:
19:50יציאת השבת:

20:40רבנו תם:

פרשת השבוע

כי תצא

גליון מס'

930

הרע.  היצר  להכנעת  גדול  רמז  זה  בפסוק  מצא  אשר  הבעש"ט  דברי  ידועים 
והיינו 'כי תצא למלחמה על אויביך' שהוא האויב הגדול אשר דרשו עליו בגמ' 
וכן  לב(,  לז,  )תהלים  ומבקש להמיתו'  לצדיק  'צופה רשע  ב( את הכתוב  ל,  )קידושין 
הגדירו רבינו בחיי בעל חובת הלבבות 'אתה ישן לו והוא ער לך'. מכל מקום עצם 
לגבור  גדולה  סייעתא דשמיא  נגדו, מבטיחה  והרצון לצאת למלחמה  ההחלטה 

עליו – 'ונתנו ה' אלוהיך בידך ושבית שביו'.
אם  טבעו,  אחר  ונמשך  חומר  בעל  'אדם  וז"ל:  החינוך,  בעל  לדברי  חזי  ופוק 
 – צריכה שומרים  והנפש  מן החטא,  כוחה  לפי  לא שהנפש שחננו האל תמנענו 
והם   – לה  סביב  גיבורים  שומרים  להעמיד  הקב"ה  וציוה  החטא,  מן  לשומרה 
לימוד התורה, ציצית, מזוזה ותפילין'. הרי לפנינו מפורש, כי לולא שמירת הנפש 
המיוחדת שחנן האל את האדם, אי אפשר היה לו לעמוד בפני החטא אשר על פי 

דרכי הטבע האנושי יש בכוחו לגבור על האדם.
בעול  היכנסו  ביום  הנער  מתחיל  בהם  הראשונות  המצוות  מדוע  יובן,  ובזה 
בהם  אשר  מצוות  תרי"ג  יש  והרי  תפילין,  והנחת  ציצית  מצות  הם  המצוות 
מתחייב הבר-מצוה וא"כ מדוע נבחרו דוקא אלו על פני כולן. אולם עפ"י דברי 
בעל החינוך הנזכרים, שפיר נבחרו מצוות אלו, מפני שיש בהם כוח של שמירה 

ותבלין לגבור על היצר הרע.
אלא שעדיין צריך ביאור גדול, מדוע דוקא מצוות אלו יש בהם כוח של שמירה 
יותר משאר מצוות. והנראה לבאר בזה הוא בהקדם דברי הרמב"ן אודות מצוות 
אלו, וז"ל עה"פ 'והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' 
בפיך כי ביד חזקה הוצאך ה' ממצרים' )שמות יג, ט(: 'פי' שתכתוב על ידך ועל בין 
לשמור  בפיך  ה'  תורת  שתהיה  למען  תמיד  אותה  ותזכור  מצרים  יציאת  עיניך 
מצוותיו ותורותיו, כי הוא אדונך הפודך מבית עבדים', עכ"ל. ובזה גילה הרמב"ן 
'זכירה'  לידי  בא  הנחתן  ידי  שעל  והיינו  בתפילין,  שיש  השמירה  כוח  סוד  מהו 
בכל  'שמירה'  לידי  יביאו  וזה   – עבדים  מבית  הפודנו  אדוננו  הוא  הקב"ה  כי 
מצוותיו ותורותיו. וכיוצא בזה יש לומר על מצוות ציצית אשר נאמר בה לשון 
זכירה – 'למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי' )במדבר טו, מ(, והיינו על ידי 'זכירה' 
שהוא מביט בפתיל התכלת הדומה לרקיע – בא לידי 'ועשיתם אותם', כמתבאר 
מדברי הרמב"ן הנז"ל. וכן צ"ל לגבי מצות מזוזה, אשר הסמיכה הכתוב למצות 
תפילין 'וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזת ביתך 
הוא  שכן  ופשוט  וכדפי'.  לתרוייהו,  אחד  דטעם  וש"מ  ח-ט(,  ו,  )דברים  ובשעריך' 
לגבי לימוד התורה שהיא החומה השומרת על האדם מפני החטא והיא התבלין 
העיקרי אשר על ידו יש בכוח האדם לגבור על יצרו הרע, כמאמר הש"ס )קידושין 

ל, ב( 'בראתי לו יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין'.
ואכן גמ' ערוכה היא )מנחות מג, ב( עה"פ 'וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם' )במדבר 
טו, לט(: 'ראיה מביאה לידי זכירה, וזכירה מביאה לידי עשיה'. ועיין בספר עולת 
תמיד )אות יא( אשר דייק מכאן: 'מדקאמר שמביאה, משמע שמעצמו יבוא לידי 
ארבעת  את  קבע  אשר  הנז"ל  החינוך  דברי  עומק  יובן  ומעתה  עי"ש.  זכירה', 
המצוות הללו: תלמוד תורה, ציצית, מזוזה ותפילין – כמצוות אשר נועדו לשמור 

על נפש האדם מן החטא, ובלעדי שמירה זו אי אפשר לו להתגבר על יצרו, והבן.
ולחידוד הדברים יש לומר, שעל ידי 'הזכירה' כי הקב"ה הוציאנו ממצרים ביד 
חזקה ובזרוע נטויה באותות ומופתים עד אין חקר, אזי מתחזק ברוחו באמונת ה' 
ומתמלא ליבו באהבת ה' – לשמור מצוותיו ותורותיו כדברי הכתוב 'למען תהיה 
תורת ה' בפיך'. שכן טבע הוא באדם לכשיכיר במעלת אדונו, הרי שהוא חושק 
ומתאווה להיות מן העובדים לפניו, להתהלל בתהילתו ולהשתבח בגדולתו וכו' 
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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.

ִכּי ֵתֵצא ַלִמְּלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְבָּיֶדָך ְוָשִׁביָת ִשְׁביֹו
)דברים כא, י(

י"ב ימים כנגד י"ב חודשים
'כי תצא למלחמה על אויביך', כתב ה'חתם סופר' שזה על "מלחמת 
היצר". מבאר ה'בן לאשרי' כתב רש״י שיש מלחמת "רשות" ויש 
מלחמת "חובה", והביאור בזה שיש לאדם שני סוגי התמודדויות, 
"מלחמת חובה" חייב אדם לפרוש מתאוות אסורות לגמרי ועל זה 
נאמר 'לא תחיה כל נשמה', "מלחמת רשות" לגבי תאוות בדברים 
"ושבית שביו", שמותר לאכול אבל לשם  המותרים על זה נאמר 
בגשמיות  בשביה  שהיו  קדושות  ניצוצות  להוציא  ובכך  שמים, 
ולעלות אותם. הרבי אומר שסגולתו של ח"י אלול יום ההולדת של 
שני המאורות הגדולים הבעל שם טוב הקדוש ובעל התניא זיע"א, 
והסליחות,  הרחמים  בחודש  ה'  בעבודת  מחודשת  חיות  להכניס 
ומיום ח"י אלול ואילך י"ב הימים האחרונים של השנה, מתקנים 
את י"ב חודשי השנה שעברה כל יום כנגד חודש, לכתיבה וחתימה 

טובה לשנה טובה ומתוקה.
בברכת שבת שלום ומבורך

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

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.

 אלול, תשפ"א
חודש הרחמים והסליחות

בכבוד רב
 יהושע דמרי

ממונה הרבנות והמועצה הדתית
    באר שבע

בשורה משמחת
הננו לבשר לכל מגידי השיעורים

ורבני וגבאי בתי הכנסת פעיה"ק באר שבע 
כי ניתן לקבל מיידית את החוברת

 "שבת הארץ" 
פרי עטו של כב' המרא דאתרא

הגאון רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

הכוללת את כל ההלכות הנחוצות 
לשנת השמיטה הבעל"ט 

בשפה ברורה השוה לכל נפש 
ומתאימה במיוחד למגידי השיעורים 

בהלכות אלו.

כל בית כנסת זכאי לקבל חוברות 
כמספר שומעי השיעורים

את החוברות ניתן לקבל במשרדי הרבנות 
והמועצה הדתית באר שבע

 בין השעות 9:00 עד שעה 13:00 
אצל ר' שלמה אוחיון מזכיר המועצה.
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ביומו תיתן שכרו
לוורשה.  לנסיעה  התכונן  זיע"א  חיים'  ה'חפץ  מרן  שכרו',  תיתן  'ביומו 
הפרווה,  מעיל  את  לו  הכינה  וכשהרבנית  חורף,  ימי  היו  הימים 
בבקשה  החייט  אל  המעיל  את  שלחה  מיד  נקרע.  המעיל  כי  הבחינה 
המעיל  הוחזר  קצר  זמן  וכעבור  במלאכתו,  החייט  הזדרז  מיד.  לתקנו 
על  עלה  מבני-ביתו,  נפרד  מעילו,  את  חיים'  ה'חפץ  לבש  המתוקן. 
כאשר  הסמוכה.  שבעיר  הרכבת  תחנת  אל  ויצא  לסוס  רתומה  עגלה 
לראדין". לשוב  "עלינו  לעגלון  פתאום  הורה  התחנה  אל  הגיעה  העגלה 

תמה העגלון לפשר הדבר וה'חפץ חיים' הסביר "שכחנו לשלם לחייט את 
את  לפועל  לשלם  מחייבת  הקדושה  ותורתנו  המעיל,  תיקון  בעבור  שכרו 
שכרו ביום עבודתו, כמו שנאמר: 'ביומו תיתן שכרו'". הציע העגלון שהוא 
ימסור לחייט את התשלום בשובו לראדין, ואילו הרב ימשיך בדרכו לוורשה, 
עשה. וכך  בעצמו,  המצווה  את  לקיים  רצונו  על  עמד  חיים'  ה'חפץ  אך 

שתי דרכים
של  רבה  חריף  אייזיל  רבי  אחר',  לאיש  והייתה  והלכה  מביתו  'ויצאה 
שיסכים  גט  מסורב  שהיה  אדם  של  ליבו  על  לדבר  ניסה  זיע"א,  סלונים 
גט  לה  לתת  מוכן  "אני  האיש  קרא  רבות  הפצרות  לאחר  גט.  לתת 
כזה,  עצום  סכום  תשיג  מניין  בבכי.  פרצה  האשה  רובל".  מאה  תמורת 
והוציא  הספרים  ארון  אל  ניגש  ודברים  אומר  וללא  בצערה  הרב  ראה 
בקול:  וקרא  הראשונה  במשנה  אותה  פתח  הוא  קידושין.  מסכת  משם 
בגט  דרכים...  בשתי  מבעלה  ומשתחררת  עצמה  את  קונה  "האישה... 
נחרצות  ואמר  האיש  של  בעיניו  אייזיל  רבי  הביט  הבעל".  ובמיתת 
הדרך  לפניך  נותרה  גט,  לתת  מוכן  אינך  האם  ועכשיו  מיד  "תחליט 
השנייה בלבד"... נחרד האיש והסכים מיד ובלי תנאים לתת גט לאשתו.

לא להתעלם
תוכל  לא  ומצאתה  ממנו  תאבד  אשר  אחיך  אבדת  לכל  תעשה  'וכן 
להתעלם', פעם אחת בא לבקר בוורשה רבי עקיבא איגר זיע"א, ורבבות 
קרובת  אצל  לבקר  שרצונו  אמר  בבואו  פניו.  את  לקבל  יצאו  יהודים 
משפחתו, אלמנה תושבת העיר. מובן שכל הקהל הלך בעקבותיו עד בית 
לב אלמנה, אבל כבר אמרו  לו אמנם מצווה היא לשמח  האלמנה. אמרו 
חז"ל שלפעמים אדם רשאי להתעלם ממצווה, כמו "זקן ואינו לפי כבודו", 
לבקר  בעצמו  ללכת  כבודו  לפי  וכי  אֵבדה.  בהשבת  מלטרוח  שפטרוהו 
"רק בהשבת אֵבדה התירו להתעלם  איגר  רבי עקיבא  ענה  אשה פשוטה, 
במקרים מסויימים, אבל כאן הלוא כתוב במפורש 'ומבשרך לא תתעלם'".

אבדת הנפש
'לא תראה את שור אחיך או את ֵׂשיֹו נידחים והתעלמת מהם', הבעש"ט 
הקדוש ותלמידיו דגלו בקירוב כל יהודי, גם מי שנתרחק מדרך התורה. 
להתרחק  יש  וכי  חדשות,  דרכים  מביאה  שהחסידות  שטענו  היו  כנגדם 
זה,  בעניין  ויכוח  התעורר  שבה  אחת,  בקהילה  לקרבם.  ולא  מהחוטאים 
הקדוש  מהשל"ה  ציטט  הוא  החסידות.  של  חידוש  זה  שאין  הרב  הגיב 
נידחים  ֵׂשיֹו  את  או  אחיך  שור  את  תראה  "לא  מהפסוק  זאת  שלומד 
והתעלמת מהם". אומר השל"ה אם התורה מזהירה באֵבדת ממון, על אחת 
יהודים העלולים  וכמה שיש לפעול למניעת אֵבדת הנפש. כשרואים  כמה 
ישראל. עם  לחיק  ולהחזירם  תשיבם'  'השב  לקיים  יש  'נידחים'  להיות 

קשוט עצמך
'וביערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו וייראו', באחד מימי חודש אלול 
בא אל רבי משה טייטלבוים ה'ישמח משה' זיע"א, רב קהילה שביקש עצה 
איך יצליח במלאכתו לעורר את בני עדתו לתשובה ולתיקון המעשים ערב 
הימים הנוראים. אמר לו הרבי "בפרשת השבוע נאמר: 'וביערת הרע מקרבך 
וכל ישראל ישמעו וייראו'. תחילה עליך לבער כל שמץ רע מקרבך, וכאשר 
אתה עצמך תהיה נקי מכל חטא ועוון יקויים בך 'וכל ישראל ישמעו וייראו' 
יראת שמים". ויספגו  לדבריך  יקשיבו  יושפעו מתוכחותיך,  שומעי לקחך 

נקי לביתו
לייבלה איגר זיע"א התקרב בצעירותו  'נקי יהיה לביתו שנה אחת', רבי 
לאור החסידות וחשקה נפשו לנסוע אל האדמו"ר רבי מנחם מענדל מקוצק 
עזריאל  זיע"א. זה היה בתוך השנה הראשונה לנישואיו עם הבת של רבי 
קיבל את  הוא  חותנו.  על שולחן  בעודו סמוך  זיע"א,  גרטשטיין מלובלין 
הסכמת רעייתו, נסע לקוצק וישב שם פרק זמן על התורה ועל העבודה. נסיעתו 
לקוצק לא מצאה חן בעיני חותנו, והוא נסע לקוצק כדי לשכנע את חתנו לשוב 
לביתו. כשנוכח שאינו מצליח לשכנעו, נכנס אל הרבי ואמר "הלוא התורה 
אומרת 'נקי יהיה לביתו שנה אחת'". השיב לו הרבי מקוצק "אילו ידעתי 
שבביתו יהיה נקי כל כך כמו כאן, הייתי מצווה עליו לחזור מיד לביתו"...

הרצון האמיתי
זיע"א,  מגור  ישראל'  ה'בית  האדמו"ר  אומר  בה',  חפצת  לא  אם  'והיה 
על  להתגבר  מתקשה  האדם  שבהתחלה  רואים  אנו  תואר'  'יפת  "בדין 
יצרו, ובסוף נאמר 'והיה אם לא חפצת בה'. בסופו של דבר יתברר ליהודי 
עיניו". את  שסימא  הוא  יצרו  אלא  עבירה,  לעבור  רצונו  אין  שבאמת 

אורות הכשרות
)לשון הרמח"ל בדרך ה' ח"א פ"ה(,  עד שיגיע לידי קרבתו יתברך שמו 
עי"ש. ולזה כיוון דוד המלך ע"ה באומרו 'ישמח ישראל בעושיו – 
בני ציון יגילו במלכם' )תהלים קמט, ב(. וזה שאנו מתפללים בכל יום 
לעת ערב 'ראו בנים את גבורתו שבחו והודו לשמו' – אזי מגיעים 

לדרגה של 'ומלכותו ברצון קבלו עליהם'!
מג,  )מנחות  הגמ'  דברי  טעם  בטוב  לבאר  אמרתי  זאת,  ובשכר 
תפילין   – במצוות  הקב"ה  שסיבבן  ישראל  חביבין  רבנן,  'תנו  ב(: 
בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן, 
ועליהן אמר דוד 'שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך' )תהלים קיט, 
אמר:  ערום,  עצמו  וראה  המרחץ  לבית  דוד  שנכנס  ובשעה  קסד(. 
אוי לי שאעמוד בלי מצוות, וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה 
דעתו, ולאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר למנצח על השמינית 
מזמור לדוד – על המילה שניתנה בשמיני'. וכבר עמדו המפרשים 
ועד  מתחילתו  להולמו  קשה  פשוטו  לפי  שכן  זה,  מאמר  לבאר 
סופו. ראשית, הרי תפילין של יד ותפילין של ראש וציצית ומזוזה 
ועוד  ל'שבע מצוות'.  דוד  וא"כ היאך מנאן  – ארבע מצוות המה, 
יש להבין, מה חביבות יתירה יש במצוות אלו עד שחיבבן הקב"ה 
דוקא במצוות הללו. ועל כולנה צריך ביאור, מה הקשר שיש בין 
מצות מילה – למצוות הללו, עד שנתיישבה בה דעתו של דוד המלך 

ע"ה אחר שראה שהוא ערום מן המצוות הללו.
ברם על פי המבואר, יובן מאמר זה על נכון. שכן עיניך הרואות 
מדברי הש"ס ורבותינו הראשונים, שיש במצוות אלו כוח מיוחד 
של שמירה והתגברות על היצר, ולא עוד אלא שהם המפתח לחיזוק 
לב האדם בשמירת שאר כל המצוות עד כדי הדביקות בו יתברך 
ובתורתו. ועל כן כשראה דוד המלך ע"ה שהוא ערום מהם, הבין 
שהוא ערום מכל המצוות – התלויות בהן כדפי'. ורק אחרי שנזכר 
עמנו  בריתו  ה' את  כרת  בה  גם  ברית קודש, אשר  בחתימת אות 
וציוונו להיות חתומים בה בכל עת למען נזכור את בריתו, נתיישבה 
וכל גם תלונתנו  ובזה סרה מכל  דעתו וכשיצא אמר עליה שירה. 
הראשונה, שכן אמנם אין בהם אלא ארבע מצוות, מכל מקום כיון 
שהם המפתח לקיום שאר כל המצוות, שפיר התהלל בהם דוד על 
כל 'משפטי צדקך'. ומ"ש 'שבע' הוא לאו דוקא, כמבואר להדיא 
פעמים  הרבה  לומר  שרצה   – קסד(  אות  )קיט  תהלים  על  במאירי 

הללתיך ואין ענין השבע בדיוק, עי"ש.
ודע שגדולה הבטחה זו של שמירה מפני היצה"ר וחיזוק בשמירת  
 – שמקיימה  מי  על  להעיד  הציצית  בכוח  שיש  עד  המצוות,  כל 
שקיים את כל התורה כולה! שכן מצאנו מפורש בתוס' )בבא בתרא 
עד, א(: 'ואומר רבינו תם, שהציצית עדות היא שקיים כל התורה. 
ציצית עולה ת"ר, וח' חוטין וה' קשרין – הרי תרי"ג, עי"ש. ואולי 
זה ענין המנהג לעטוף את הנפטר בטלית בדרכו לקבורה )עיין ט"ז 

יו"ד סימן שנא ס"ק א(.
מעשה הובא בספר 'ליד שולחן השבת', אודות בעל הטורי זהב 
צדקניות  נשים  כמה  והחליטו  מאוד  בלויה  טליתו  שהיתה  זצ"ל, 
אך  ליבן,  מנדיבות  מאוד  הרב  התרגש  חדשה.  טלית  לו  להעניק 
סירב לקבל את הטלית, באומרו: 'בעולם הבא תעיד עלי הטלית 

הישנה, שלא התפללתי מעולם עם מחשבה זרה'!

בברכת שבת שלום ומבורך
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ביומו תיתן שכרו
לוורשה.  לנסיעה  התכונן  זיע"א  חיים'  ה'חפץ  מרן  שכרו',  תיתן  'ביומו 
הפרווה,  מעיל  את  לו  הכינה  וכשהרבנית  חורף,  ימי  היו  הימים 
בבקשה  החייט  אל  המעיל  את  שלחה  מיד  נקרע.  המעיל  כי  הבחינה 
המעיל  הוחזר  קצר  זמן  וכעבור  במלאכתו,  החייט  הזדרז  מיד.  לתקנו 
על  עלה  מבני-ביתו,  נפרד  מעילו,  את  חיים'  ה'חפץ  לבש  המתוקן. 
כאשר  הסמוכה.  שבעיר  הרכבת  תחנת  אל  ויצא  לסוס  רתומה  עגלה 
לראדין". לשוב  "עלינו  לעגלון  פתאום  הורה  התחנה  אל  הגיעה  העגלה 

תמה העגלון לפשר הדבר וה'חפץ חיים' הסביר "שכחנו לשלם לחייט את 
את  לפועל  לשלם  מחייבת  הקדושה  ותורתנו  המעיל,  תיקון  בעבור  שכרו 
שכרו ביום עבודתו, כמו שנאמר: 'ביומו תיתן שכרו'". הציע העגלון שהוא 
ימסור לחייט את התשלום בשובו לראדין, ואילו הרב ימשיך בדרכו לוורשה, 
עשה. וכך  בעצמו,  המצווה  את  לקיים  רצונו  על  עמד  חיים'  ה'חפץ  אך 

שתי דרכים
של  רבה  חריף  אייזיל  רבי  אחר',  לאיש  והייתה  והלכה  מביתו  'ויצאה 
שיסכים  גט  מסורב  שהיה  אדם  של  ליבו  על  לדבר  ניסה  זיע"א,  סלונים 
גט  לה  לתת  מוכן  "אני  האיש  קרא  רבות  הפצרות  לאחר  גט.  לתת 
כזה,  עצום  סכום  תשיג  מניין  בבכי.  פרצה  האשה  רובל".  מאה  תמורת 
והוציא  הספרים  ארון  אל  ניגש  ודברים  אומר  וללא  בצערה  הרב  ראה 
בקול:  וקרא  הראשונה  במשנה  אותה  פתח  הוא  קידושין.  מסכת  משם 
בגט  דרכים...  בשתי  מבעלה  ומשתחררת  עצמה  את  קונה  "האישה... 
נחרצות  ואמר  האיש  של  בעיניו  אייזיל  רבי  הביט  הבעל".  ובמיתת 
הדרך  לפניך  נותרה  גט,  לתת  מוכן  אינך  האם  ועכשיו  מיד  "תחליט 
השנייה בלבד"... נחרד האיש והסכים מיד ובלי תנאים לתת גט לאשתו.

לא להתעלם
תוכל  לא  ומצאתה  ממנו  תאבד  אשר  אחיך  אבדת  לכל  תעשה  'וכן 
להתעלם', פעם אחת בא לבקר בוורשה רבי עקיבא איגר זיע"א, ורבבות 
קרובת  אצל  לבקר  שרצונו  אמר  בבואו  פניו.  את  לקבל  יצאו  יהודים 
משפחתו, אלמנה תושבת העיר. מובן שכל הקהל הלך בעקבותיו עד בית 
לב אלמנה, אבל כבר אמרו  לו אמנם מצווה היא לשמח  האלמנה. אמרו 
חז"ל שלפעמים אדם רשאי להתעלם ממצווה, כמו "זקן ואינו לפי כבודו", 
לבקר  בעצמו  ללכת  כבודו  לפי  וכי  אֵבדה.  בהשבת  מלטרוח  שפטרוהו 
"רק בהשבת אֵבדה התירו להתעלם  איגר  רבי עקיבא  ענה  אשה פשוטה, 
במקרים מסויימים, אבל כאן הלוא כתוב במפורש 'ומבשרך לא תתעלם'".

אבדת הנפש
'לא תראה את שור אחיך או את ֵׂשיֹו נידחים והתעלמת מהם', הבעש"ט 
הקדוש ותלמידיו דגלו בקירוב כל יהודי, גם מי שנתרחק מדרך התורה. 
להתרחק  יש  וכי  חדשות,  דרכים  מביאה  שהחסידות  שטענו  היו  כנגדם 
זה,  בעניין  ויכוח  התעורר  שבה  אחת,  בקהילה  לקרבם.  ולא  מהחוטאים 
הקדוש  מהשל"ה  ציטט  הוא  החסידות.  של  חידוש  זה  שאין  הרב  הגיב 
נידחים  ֵׂשיֹו  את  או  אחיך  שור  את  תראה  "לא  מהפסוק  זאת  שלומד 
והתעלמת מהם". אומר השל"ה אם התורה מזהירה באֵבדת ממון, על אחת 
יהודים העלולים  וכמה שיש לפעול למניעת אֵבדת הנפש. כשרואים  כמה 
ישראל. עם  לחיק  ולהחזירם  תשיבם'  'השב  לקיים  יש  'נידחים'  להיות 

קשוט עצמך
'וביערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו וייראו', באחד מימי חודש אלול 
בא אל רבי משה טייטלבוים ה'ישמח משה' זיע"א, רב קהילה שביקש עצה 
איך יצליח במלאכתו לעורר את בני עדתו לתשובה ולתיקון המעשים ערב 
הימים הנוראים. אמר לו הרבי "בפרשת השבוע נאמר: 'וביערת הרע מקרבך 
וכל ישראל ישמעו וייראו'. תחילה עליך לבער כל שמץ רע מקרבך, וכאשר 
אתה עצמך תהיה נקי מכל חטא ועוון יקויים בך 'וכל ישראל ישמעו וייראו' 
יראת שמים". ויספגו  לדבריך  יקשיבו  יושפעו מתוכחותיך,  שומעי לקחך 

נקי לביתו
לייבלה איגר זיע"א התקרב בצעירותו  'נקי יהיה לביתו שנה אחת', רבי 
לאור החסידות וחשקה נפשו לנסוע אל האדמו"ר רבי מנחם מענדל מקוצק 
עזריאל  זיע"א. זה היה בתוך השנה הראשונה לנישואיו עם הבת של רבי 
קיבל את  הוא  חותנו.  על שולחן  בעודו סמוך  זיע"א,  גרטשטיין מלובלין 
הסכמת רעייתו, נסע לקוצק וישב שם פרק זמן על התורה ועל העבודה. נסיעתו 
לקוצק לא מצאה חן בעיני חותנו, והוא נסע לקוצק כדי לשכנע את חתנו לשוב 
לביתו. כשנוכח שאינו מצליח לשכנעו, נכנס אל הרבי ואמר "הלוא התורה 
אומרת 'נקי יהיה לביתו שנה אחת'". השיב לו הרבי מקוצק "אילו ידעתי 
שבביתו יהיה נקי כל כך כמו כאן, הייתי מצווה עליו לחזור מיד לביתו"...

הרצון האמיתי
זיע"א,  מגור  ישראל'  ה'בית  האדמו"ר  אומר  בה',  חפצת  לא  אם  'והיה 
על  להתגבר  מתקשה  האדם  שבהתחלה  רואים  אנו  תואר'  'יפת  "בדין 
יצרו, ובסוף נאמר 'והיה אם לא חפצת בה'. בסופו של דבר יתברר ליהודי 
עיניו". את  שסימא  הוא  יצרו  אלא  עבירה,  לעבור  רצונו  אין  שבאמת 

אורות הכשרות
)לשון הרמח"ל בדרך ה' ח"א פ"ה(,  עד שיגיע לידי קרבתו יתברך שמו 
עי"ש. ולזה כיוון דוד המלך ע"ה באומרו 'ישמח ישראל בעושיו – 
בני ציון יגילו במלכם' )תהלים קמט, ב(. וזה שאנו מתפללים בכל יום 
לעת ערב 'ראו בנים את גבורתו שבחו והודו לשמו' – אזי מגיעים 

לדרגה של 'ומלכותו ברצון קבלו עליהם'!
מג,  )מנחות  הגמ'  דברי  טעם  בטוב  לבאר  אמרתי  זאת,  ובשכר 
תפילין   – במצוות  הקב"ה  שסיבבן  ישראל  חביבין  רבנן,  'תנו  ב(: 
בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן, 
ועליהן אמר דוד 'שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך' )תהלים קיט, 
אמר:  ערום,  עצמו  וראה  המרחץ  לבית  דוד  שנכנס  ובשעה  קסד(. 
אוי לי שאעמוד בלי מצוות, וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה 
דעתו, ולאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר למנצח על השמינית 
מזמור לדוד – על המילה שניתנה בשמיני'. וכבר עמדו המפרשים 
ועד  מתחילתו  להולמו  קשה  פשוטו  לפי  שכן  זה,  מאמר  לבאר 
סופו. ראשית, הרי תפילין של יד ותפילין של ראש וציצית ומזוזה 
ועוד  ל'שבע מצוות'.  דוד  וא"כ היאך מנאן  – ארבע מצוות המה, 
יש להבין, מה חביבות יתירה יש במצוות אלו עד שחיבבן הקב"ה 
דוקא במצוות הללו. ועל כולנה צריך ביאור, מה הקשר שיש בין 
מצות מילה – למצוות הללו, עד שנתיישבה בה דעתו של דוד המלך 

ע"ה אחר שראה שהוא ערום מן המצוות הללו.
ברם על פי המבואר, יובן מאמר זה על נכון. שכן עיניך הרואות 
מדברי הש"ס ורבותינו הראשונים, שיש במצוות אלו כוח מיוחד 
של שמירה והתגברות על היצר, ולא עוד אלא שהם המפתח לחיזוק 
לב האדם בשמירת שאר כל המצוות עד כדי הדביקות בו יתברך 
ובתורתו. ועל כן כשראה דוד המלך ע"ה שהוא ערום מהם, הבין 
שהוא ערום מכל המצוות – התלויות בהן כדפי'. ורק אחרי שנזכר 
עמנו  בריתו  ה' את  כרת  בה  גם  ברית קודש, אשר  בחתימת אות 
וציוונו להיות חתומים בה בכל עת למען נזכור את בריתו, נתיישבה 
וכל גם תלונתנו  ובזה סרה מכל  דעתו וכשיצא אמר עליה שירה. 
הראשונה, שכן אמנם אין בהם אלא ארבע מצוות, מכל מקום כיון 
שהם המפתח לקיום שאר כל המצוות, שפיר התהלל בהם דוד על 
כל 'משפטי צדקך'. ומ"ש 'שבע' הוא לאו דוקא, כמבואר להדיא 
פעמים  הרבה  לומר  שרצה   – קסד(  אות  )קיט  תהלים  על  במאירי 

הללתיך ואין ענין השבע בדיוק, עי"ש.
ודע שגדולה הבטחה זו של שמירה מפני היצה"ר וחיזוק בשמירת  
 – שמקיימה  מי  על  להעיד  הציצית  בכוח  שיש  עד  המצוות,  כל 
שקיים את כל התורה כולה! שכן מצאנו מפורש בתוס' )בבא בתרא 
עד, א(: 'ואומר רבינו תם, שהציצית עדות היא שקיים כל התורה. 
ציצית עולה ת"ר, וח' חוטין וה' קשרין – הרי תרי"ג, עי"ש. ואולי 
זה ענין המנהג לעטוף את הנפטר בטלית בדרכו לקבורה )עיין ט"ז 

יו"ד סימן שנא ס"ק א(.
מעשה הובא בספר 'ליד שולחן השבת', אודות בעל הטורי זהב 
צדקניות  נשים  כמה  והחליטו  מאוד  בלויה  טליתו  שהיתה  זצ"ל, 
אך  ליבן,  מנדיבות  מאוד  הרב  התרגש  חדשה.  טלית  לו  להעניק 
סירב לקבל את הטלית, באומרו: 'בעולם הבא תעיד עלי הטלית 

הישנה, שלא התפללתי מעולם עם מחשבה זרה'!

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

"מזנון פיתה קצבים"
דרך חברון 2

"מסעדת פרה פרעצל "
 גראנד קניון

בשורה משמחת

בברכת יאכלו ענוים וישבעו

בס"ד

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

אורות ההלכה

הלכות ראש השנה

בס"דבס"ד
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בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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אורות השבתאורות השבת
בס"ד

זה. גני ן  ן טעו העלו

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך
צופה רשע לצדיק

זה. גני ן  ן טעו העלו
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

זמני הדלקת הנרות

כי תצאפרשת השבוע:
רוני עקרההפטרה:

19:01כניסת השבת:
19:50יציאת השבת:

20:40רבנו תם:

פרשת השבוע

כי תצא

גליון מס'

930

הרע.  היצר  להכנעת  גדול  רמז  זה  בפסוק  מצא  אשר  הבעש"ט  דברי  ידועים 
והיינו 'כי תצא למלחמה על אויביך' שהוא האויב הגדול אשר דרשו עליו בגמ' 
וכן  לב(,  לז,  )תהלים  ומבקש להמיתו'  לצדיק  'צופה רשע  ב( את הכתוב  ל,  )קידושין 
הגדירו רבינו בחיי בעל חובת הלבבות 'אתה ישן לו והוא ער לך'. מכל מקום עצם 
לגבור  גדולה  סייעתא דשמיא  נגדו, מבטיחה  והרצון לצאת למלחמה  ההחלטה 

עליו – 'ונתנו ה' אלוהיך בידך ושבית שביו'.
אם  טבעו,  אחר  ונמשך  חומר  בעל  'אדם  וז"ל:  החינוך,  בעל  לדברי  חזי  ופוק 
 – צריכה שומרים  והנפש  מן החטא,  כוחה  לפי  לא שהנפש שחננו האל תמנענו 
והם   – לה  סביב  גיבורים  שומרים  להעמיד  הקב"ה  וציוה  החטא,  מן  לשומרה 
לימוד התורה, ציצית, מזוזה ותפילין'. הרי לפנינו מפורש, כי לולא שמירת הנפש 
המיוחדת שחנן האל את האדם, אי אפשר היה לו לעמוד בפני החטא אשר על פי 

דרכי הטבע האנושי יש בכוחו לגבור על האדם.
בעול  היכנסו  ביום  הנער  מתחיל  בהם  הראשונות  המצוות  מדוע  יובן,  ובזה 
בהם  אשר  מצוות  תרי"ג  יש  והרי  תפילין,  והנחת  ציצית  מצות  הם  המצוות 
מתחייב הבר-מצוה וא"כ מדוע נבחרו דוקא אלו על פני כולן. אולם עפ"י דברי 
בעל החינוך הנזכרים, שפיר נבחרו מצוות אלו, מפני שיש בהם כוח של שמירה 

ותבלין לגבור על היצר הרע.
אלא שעדיין צריך ביאור גדול, מדוע דוקא מצוות אלו יש בהם כוח של שמירה 
יותר משאר מצוות. והנראה לבאר בזה הוא בהקדם דברי הרמב"ן אודות מצוות 
אלו, וז"ל עה"פ 'והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' 
בפיך כי ביד חזקה הוצאך ה' ממצרים' )שמות יג, ט(: 'פי' שתכתוב על ידך ועל בין 
לשמור  בפיך  ה'  תורת  שתהיה  למען  תמיד  אותה  ותזכור  מצרים  יציאת  עיניך 
מצוותיו ותורותיו, כי הוא אדונך הפודך מבית עבדים', עכ"ל. ובזה גילה הרמב"ן 
'זכירה'  לידי  בא  הנחתן  ידי  שעל  והיינו  בתפילין,  שיש  השמירה  כוח  סוד  מהו 
בכל  'שמירה'  לידי  יביאו  וזה   – עבדים  מבית  הפודנו  אדוננו  הוא  הקב"ה  כי 
מצוותיו ותורותיו. וכיוצא בזה יש לומר על מצוות ציצית אשר נאמר בה לשון 
זכירה – 'למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי' )במדבר טו, מ(, והיינו על ידי 'זכירה' 
שהוא מביט בפתיל התכלת הדומה לרקיע – בא לידי 'ועשיתם אותם', כמתבאר 
מדברי הרמב"ן הנז"ל. וכן צ"ל לגבי מצות מזוזה, אשר הסמיכה הכתוב למצות 
תפילין 'וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזת ביתך 
הוא  שכן  ופשוט  וכדפי'.  לתרוייהו,  אחד  דטעם  וש"מ  ח-ט(,  ו,  )דברים  ובשעריך' 
לגבי לימוד התורה שהיא החומה השומרת על האדם מפני החטא והיא התבלין 
העיקרי אשר על ידו יש בכוח האדם לגבור על יצרו הרע, כמאמר הש"ס )קידושין 

ל, ב( 'בראתי לו יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין'.
ואכן גמ' ערוכה היא )מנחות מג, ב( עה"פ 'וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם' )במדבר 
טו, לט(: 'ראיה מביאה לידי זכירה, וזכירה מביאה לידי עשיה'. ועיין בספר עולת 
תמיד )אות יא( אשר דייק מכאן: 'מדקאמר שמביאה, משמע שמעצמו יבוא לידי 
ארבעת  את  קבע  אשר  הנז"ל  החינוך  דברי  עומק  יובן  ומעתה  עי"ש.  זכירה', 
המצוות הללו: תלמוד תורה, ציצית, מזוזה ותפילין – כמצוות אשר נועדו לשמור 

על נפש האדם מן החטא, ובלעדי שמירה זו אי אפשר לו להתגבר על יצרו, והבן.
ולחידוד הדברים יש לומר, שעל ידי 'הזכירה' כי הקב"ה הוציאנו ממצרים ביד 
חזקה ובזרוע נטויה באותות ומופתים עד אין חקר, אזי מתחזק ברוחו באמונת ה' 
ומתמלא ליבו באהבת ה' – לשמור מצוותיו ותורותיו כדברי הכתוב 'למען תהיה 
תורת ה' בפיך'. שכן טבע הוא באדם לכשיכיר במעלת אדונו, הרי שהוא חושק 
ומתאווה להיות מן העובדים לפניו, להתהלל בתהילתו ולהשתבח בגדולתו וכו' 
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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.

ִכּי ֵתֵצא ַלִמְּלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְבָּיֶדָך ְוָשִׁביָת ִשְׁביֹו
)דברים כא, י(

י"ב ימים כנגד י"ב חודשים
'כי תצא למלחמה על אויביך', כתב ה'חתם סופר' שזה על "מלחמת 
היצר". מבאר ה'בן לאשרי' כתב רש״י שיש מלחמת "רשות" ויש 
מלחמת "חובה", והביאור בזה שיש לאדם שני סוגי התמודדויות, 
"מלחמת חובה" חייב אדם לפרוש מתאוות אסורות לגמרי ועל זה 
נאמר 'לא תחיה כל נשמה', "מלחמת רשות" לגבי תאוות בדברים 
"ושבית שביו", שמותר לאכול אבל לשם  המותרים על זה נאמר 
בגשמיות  בשביה  שהיו  קדושות  ניצוצות  להוציא  ובכך  שמים, 
ולעלות אותם. הרבי אומר שסגולתו של ח"י אלול יום ההולדת של 
שני המאורות הגדולים הבעל שם טוב הקדוש ובעל התניא זיע"א, 
והסליחות,  הרחמים  בחודש  ה'  בעבודת  מחודשת  חיות  להכניס 
ומיום ח"י אלול ואילך י"ב הימים האחרונים של השנה, מתקנים 
את י"ב חודשי השנה שעברה כל יום כנגד חודש, לכתיבה וחתימה 

טובה לשנה טובה ומתוקה.
בברכת שבת שלום ומבורך

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

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.

 אלול, תשפ"א
חודש הרחמים והסליחות

בכבוד רב
 יהושע דמרי

ממונה הרבנות והמועצה הדתית
    באר שבע

בשורה משמחת
הננו לבשר לכל מגידי השיעורים

ורבני וגבאי בתי הכנסת פעיה"ק באר שבע 
כי ניתן לקבל מיידית את החוברת

 "שבת הארץ" 
פרי עטו של כב' המרא דאתרא

הגאון רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

הכוללת את כל ההלכות הנחוצות 
לשנת השמיטה הבעל"ט 

בשפה ברורה השוה לכל נפש 
ומתאימה במיוחד למגידי השיעורים 

בהלכות אלו.

כל בית כנסת זכאי לקבל חוברות 
כמספר שומעי השיעורים

את החוברות ניתן לקבל במשרדי הרבנות 
והמועצה הדתית באר שבע

 בין השעות 9:00 עד שעה 13:00 
אצל ר' שלמה אוחיון מזכיר המועצה.
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