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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

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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

זמני הדלקת הנרות

נחפרשת  השבוע:
רוני עקרההפטרה:

17:59כניסת  השבת:
18:49יציאת  השבת:

19:29רבנו  תם:

פרשת השבוע
נח

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

תיבת נח וגן עדן
ה'נועם  כתב  טז(,  )ו,  תעשה'  ושלשים  שנים  'תחתים 
אלימלך' רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א שלושת הקומות 
בתיבת נח באים לרמוז על שלושה סוגי בני אדם, צדיקים, 
הרשעים  היינו  לזבל"  "תחתיים  ורשעים,  בינוניים, 
בינונים  היינו  לבהמה"  "אמצעי  רח"ל,  עבירות  בעלי 
שטבעם כבהמה ששקועים בתענוגי העוה"ז ובחומריות, 
"עליונה  יצרם,  על  להתגבר  מנסים  זאת  בכל  אבל 
ובתורה  בהקב"ה  שדבוקים  הצדיקים  היינו  לאדם", 
המהרש"א  כתב  הנה  לאשרי'  'הבן  מבאר  הקדושה. 
בא  הטהורים,  העופות  ג"כ  שם  היו  העליון  שבמדור 
לרמוז שהמקושרים לצדיקים ודבוקים בם, הרי הם כמו 
שגם  עליהם,  מגינה  הצדיק  שזכות  הטהורים  העופות 
יזכו להיכנס למדור העליון במחיצתו של הצדיק בגן עדן.

ובזה גילה הכתוב כי המידות הרעות טבועות בטבע נפש האדם, וכן הוא אומר לעיל 
)בראשית ו, ה( 'וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום'. 
ברם, על כרחך שיש בידו לתקנם בימי חייו עלי אדמות, שאל"כ מה תועלת יש בלידתו 
וכיצד אפשר יהיה להענישו. ואכן מכוח טענה זו, ביקש איוב לפטור את העולם מן הדין, 
)בבא בתרא טז, א(: 'אמר רבא, ביקש איוב לפטור את העולם מן הדין,  כמבואר בגמרא 
אמר לפניו: רבונו של עולם, בראת שור – פרסותיו סדוקות וכו' בראת צדיקים )על ידי 
יצר טוב – רש"י( – בראת רשעים, מי מעכב על ידך )בראת רשעים על ידי יצר הרע, לפיכך אין ניצול 
מידך כי מי יעכב אנוסים הם החוטאים – רש"י(. ומאי אהדרו ליה חבריה... ברא הקב"ה יצר 
הרע – ברא לו תורה תבלין'. ופי' רש"י: 'ברא לו תורה תבלין, שהיא מבטלת את הרהורי 
העבירה... הלכך לאו אנוסים נינהו שהרי יכולים להציל עצמם', עי"ש. הנה כי כן, איוב 
הבין לכאורה שאין תקנה לרשעים שנבראו ביצר רע דהיינו מידות רעות, יען כי אנוסים 
המה בכבלי טבע נפשם – כשם שהשור ושאר חיה ובהמה אינם יכולים להפוך את טבעם. 
ועל כך השיבוהו, שזה מותר האדם מן הבהמה, שיש בכוחו להפוך את טבע מידותיו ע"י 

לימוד התורה וקיום מצוותיה.
וכיוצא בזה, מבואר להדיא בגמרא )קידושין ל, ב(: 'אמר הקב"ה לישראל, בני בראתי 
יצר הרע בראתי לו יצר הטוב, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, שנאמר 
הלא אם תטיב שאת )בראשית ד, ז(. ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו, 
בך, שנאמר  ומתנו  עוד אלא שכל משאו  ולא  ז(.  ד,  )בראשית  רובץ  שנאמר לפתח חטאת 
ואליך תשוקתו )בראשית ד, ז(. ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר ואתה תמשול בו'. 
הרי לפנינו, שאמנם טבעו של אדם נשלט תחת יצרו הרע, מכל מקום יש בכוחו לגבור 

עליו ולמשול בו – על ידי עסק התורה.
מצאנו יסוד זה מפורש בגמרא )קידושין ל, ב(: 'תנו רבנן, קשה יצר הרע שאפילו  ושוב 
יצרו של אדם  יצחק,  רב  רע מנעוריו. אמר  לב האדם  יצר  כי  רע, שנאמר  יוצרו קראו 
מתחדש עליו בכל יום, שנאמר רק רע כל היום. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם 
להמיתו,  ומבקש  לצדיק  רשע  צופה  שנאמר  להמיתו,  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר 
ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוהים לא יעזבנו בידו'. ברם לצד סכנת 
היצר, גילו רבותינו )שם( מהי תרופתו: 'תנא דבי רבי ישמעאל, בני אם פגע בך מנוול זה 
משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר הלא כה דברי 
כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע )ירמיה כג, כט(. אם אבן הוא נימוח, שנאמר הוי כל צמא 
לכו למים )ישעיה נה, א( ואומר אבנים שחקו מים' )שם(. ובזה נמצאנו משכילין בתוספת 
חיזוק לתבלין התורה, שגם אם יצרו כבד עליו מאוד כדוגמת האבן והברזל, הרי שהם 

נימוחים לפניו בבית המדרש.
ומשנה ערוכה היא באבות )ג, יז(: 'אם אין תורה, אין דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין 
תורה'. וכן אמרו 'דרך ארץ קדמה לתורה'. ופוק חזי לדברי רבינו יונה בביאור משנה זו: 
'כלומר מי שאינו יודע תורה אינו שלם במידות של דרך ארץ, כי רוב המידות הטובות 
שיש בדרכי העולם – בתורה הם... אם כן בלא תורה לא יהיו דעותיו שלימות בדרך ארץ. 
אם אין דרך ארץ אין תורה, רוצה לומר שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות ובזה 

תשכון התורה עליו, מפני שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות', עי"ש. 
וגדולה מזו מצאנו לרבינו חיים ויטל זיע"א )שער הקדושה ח"א שער ב( אשר העיר, מדוע 
לקיים  אין אפשרות  ופירש שבלעדי מידות טובות  אין המידות מכלל תרי"ג המצוות, 
בה  – אשר  ושורש של הנפש  ויסוד  הן... כסא  'ענין המידות  וז"ל:  ועיקר,  כלל  מצוות 
תלויין תרי"ג מצוות התורה וכו', ולפיכך אין המידות מכלל התרי"ג מצוות. ואמנם הן 
ולפיכך ענין המידות  וכו',  הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות – בקיומם או בביטולם 
הרעות קשים מן העבירות עצמן מאוד מאוד. ובזה תבין ענין מה שאמרו רז"ל כל הכועס 
עובד עבודה זרה ממש, שהיא היותר שקולה ככל תרי"ג המצוות. וכן אמרו מי שיש בו 
גסות הרוח, הוא ככופר בעיקר וראוי לגדעו כאשירה... וכאלה רבות', עכ"ל. וכיוצא בזה 
מצאנו בדברי רבינו בחיי )פרשת בשלח(, וז"ל: 'ולפי שכל פעולותיו של אדם תלויות בלב, 
על כן יזהיר שלמה שיזהר האדם במידות הלב. והודיענו שכל המחשבות הנעלמות בלב, 
גלויות הם אצל ה' יתברך כי הוא יודע המחשבות ובוחן  הלבבות אי זה הוא לב טוב ואי 

זה הוא לב רע'..., עי"ש.
אלא שעפי"ז לא תעזוב נפשי לשאול, במה יוכל האדם להשיג את 'תבלין' התורה כדי 
בלי  תורה  שאין   – הנ"ל  המאמרים  בכל  רבותינו  שקבעו  אחר  הרע,  טבעו  את  לשנות 

עבודת המידות
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937

הצדיק
ונס ההצלה

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 ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְנֻּעָריו
)בראשית ח, כא(
מנעוריו: מנעריו כתיב, משננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע.
)רש"י(

ברכת הלבנה
החל מיום רביעי בערב ז' מרחשון.

סוף זמנה יום רביעי בערב י"ד מרחשון כל הלילה.

תיבת נח הרוחנית
'צוהר תעשה לתיבה' )ו, טז(, אומר הבעל שם טוב הקדוש זיע"א "תיבה" 
"צוהר  כלומר  לתיבה"  תעשה  "צוהר  והתפילה.  התורה  לתיבות  רומזת 
אותיות  את  לבטא  יש  והתפילה,  התורה  של  והאותיות"  לתיבות  תעשה 
התורה והתפילה ברגש והתלהבות מתוך התבוננות, עד שיאירו את נשמתו 

באור הרגשה פנימית. 
להבת גפרית

'עשה לך תיבת עצי גופר' )ו, יד(, כתב ה'עטרת ישועה' יש להתפלל ולומר 
את תיבות התפילה בהתלהבות קודש של להט אש שלהבת כגפרית.

דיבורים טובים ומאירים
'צוהר תעשה לתיבה' )ו, טז(, כתב רבי נחמן מברסלב זיע"א מפרש רש"י 
להם"  המאירה  טובה  אבן  אומרים  ויש  חלון,  אומרים  "יש  צוהר  מהו 
פי שזה  על  והחיזוק שהם אומרים, אף  יש כאלה שדברי התורה  כלומר 
משפיע טוב ומחזק את האחרים, אבל זה לא מצליח להשפיע על האדם 
עצמו האומרם, ודבריהם משמשים אצליהם רק כחלון שדרכו עובר האור, 
דורשים  הם  כל  וקודם  שאומרים,  מה  עם  שמאוחדים  ה'  עובדי  יש  אך 
עליה,  ובתמים את הדרגה שהם מדברים  ולחיות באמת  לקיים  מעצמם 

ועל כן זוכים שאמירתם היא עצמה אבן טובה המאירה להם.
שלושה סוגי דיבור

'תחתים שנים ושלשים תעשה' )ו, טז(, בתיבה היו שלוש קומות "עליונים 
יש  לאברהם'  ה'חסד  מבאר  לזבל,  תחתיים  למדור,  אמצעים  לאדם, 
למדור"  "אמצעים  עֵברה,  דיבורי  לזבל"  "תחתיים  דיבור  סוגי  שלושה 

דיבורי רשות, "עליונים לאדם" דיבורים של מצווה.
אור במשך כל היום

'צוהר תעשה לתיבה' )ו, טז(, מבאר הרבי הריי"צ איתא במסכת סנהדרין 
)קח, ב(, אמר לו הקב"ה לנח, קבע בה אבנים טובות ומרגליות, כדי שיהיו 
להשפיע  צריכה  התפילה  של  שהאור  כלומר  כצהריים,  לכם  מאירות 
ולהאיר על האדם לא רק בשעת התפילה, אלא כל היום כולו גם בצהרי 

היום, כשהאדם טרוד ועסוק בענייני משא ומתן.
כניסה אל תיבות התפילה

'צוהר תעשה לתיבה' )ו, טז(, מבאר הרבי הכניסה אל תוך תיבות התפילה 
פירושה ידיעה ברורה ומוחלטת שהעיקר בחיי האדם הוא לימוד התורה 
והתפילה, ואילו כל שאר ענייני האדם, פרנסה וכדומה, הם טפלים ומשניים 
גם  ממילא  כזאת,  והכרה  הנחה  באדם  כשיש  והתפילה.  התורה  לעומת 
העיסוק בעסקי היום יום הגשמיים נהפך לאמצעי ולחלק מעבודת הבורא.

אורות עונג שבת

מלגה ע"ס 700 $ 
לעומדים בשמירת הסדרים

ומבחן ברבנות הראשית

בשורה משמחת לאורייתא
לרגל הרחבת בית המדרש

למסלול הוראה 
ומבחן ברבנות הראשית לישראל

ישנה אפשרות לקבלת 
אברכים מצוינים נוספים

לפרטים ניתן לפנות
 לרב יגאל לוי 050-6308741

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
י' מרחשוןט' מרחשוןח' מרחשוןז' מרחשוןו' מרחשוןה' מרחשוןד' מרחשון
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שבת  שלוםשבת  שלום



אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

לידיעת ציבור הרוכשים 
"שמיטה כהלכתה" 

מחלקת ״כשרות מהדרין״ שע״י הרבנות הראשית באר-שבע
בברכת וגיבורי כח עושי דברו 

בדבר החנויות אשר עומדים בפיקוחנו 
אפשר להתעדכן אצל הרב מכאל כהן

 054-4348736 

תיקון המידות. וביותר יפלא דברי המשנה באבות )ג, יז( הנז"ל: 'אם אין 
וסיפא  רישא  אין תורה', שכן  דרך ארץ  אין  ואם  דרך ארץ,  אין  תורה 
בלי  ארץ  לדרך  אפשר  אי  שהרי  זה,  את  זה  לכאורה  חוסמים  דמתני' 
תורה וא"כ כיצד יוכל ללמוד תורה כדי לקנות דרך ארץ! ועל כולנה יש 
לתמוה כן, מדברי חז"ל במדרש )שמות רבה כד, יב(: 'יפה שיחתן של עבדי 
אבות – מתורתן של בנים', ופי' הסבא מנובהרדוק זצ"ל )מדרגות האדם( 

מפני שכל התורה לא ניתנה אלא לתקן מידות האדם, עי"ש.
במה  הזריזות(  )פרק  ישרים  המסילת  דברי  עומק  זה  הנראה,  ולפי 
גס,  החמריות  עפריות  כי  מאוד  כבד  האדם  טבע  כי  'ותראה  שכתב: 
עי"ש.  האדם',  של  טבעו  את  לשנות  מנת  על  דרושים  אדירים  וכוחות 
הנז"ל  בש"ס  המפורשים  דברים  הבדולח  מעינו  נעלם  וכי  להעיר,  ויש 
ידי עסק  על  בידי האדם לשנות את טבעו הרע  אודות האפשרות שיש 
התורה, וא"כ למה דרושים כוחות אדירים כדי לשנות את טבעו, הרי 
תורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה יבוא ויטול. וע"כ צ"ל שאין התורה 
המידות,  בתיקון  תחילה  עצמו  שהכשיר  למי  אלא  זווית  בקרן  מונחת 
ישאב  מהיכן  לקושייתן,  הדרנא  וא"כ  אדירים'.  'כוחות  צריך  ולזה 
האדם כוחות אדירים לתיקון מידותיו, אחר שנמנע ממנו השגת 'תבלין 

התורה', וכדפי'.
ונראה לבאר בס"ד, כי לעולם אין מזור ותרופה לכל תחלואי הנפש, 
מפחת  לנוס  ידה  על  האדם  זוכה  שפעמים  אלא  התורה.  עסק  בלעדי 
חקר,  אין  עד  ונשגבות  רמות  למדרגות  מתעלה  וגם  הרעות  מידותיו 
זוכה  לשמה,  בתורה  העוסק  'כל  א(:  ו,  )אבות  במשנה  מאיר  רבי  כדברי 
לדברים הרבה ולא עוד אלא... מלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות 
צדיק חסיד ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא...'. וגמרא ערוכה היא )סוטה 
ובין בעידנא דלא  כא, א( שהתורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה 
'מגינתו מפני היסורים ומצילתו מן היצר הרע',  ופי' רש"י:  עסיק בה, 
עי"ש. אך פעמים, לא זו בלבד שאינה פועלת כלום לתיקון תחלואי נפשו, 
אלא אדרבה כגודל 'גדלותו' בתורה – כך גודל נפילתו התהומית ביום בו 

הוא נופל ברשת מידותיו הרעות.
וכור המבחן בזה, גנוז בדברי רבי מאיר )שם( 'כל העוסק בתורה לשמה'. 
ועומק כוונת הלשמה בזה נלענ"ד, הוא במי שעוסק בתורה לשם תיקון 
מידותיו הרעות ודעותיו הפסולות וטהרת נפשו מכל חטאיו. שהרי פשוט 
במידותיו,  תחילה  שידבק  בלא  ובתורתו  בהשי"ת  לידבק  אפשר  שאי 
יג, ה( 'אחרי ה' אלהיכם תלכו...ואותו תעבדו ובו  )דברים  כדברי הכתוב 
תדבקון', ובגמרא )סוטה יד, א( דרשו על פסוק זה: 'וכי אפשר לו לאדם 
להלך  אלא  הוא.  אוכלה  אש  נאמר  כבר  והלא  השכינה,  אחר  להלך 
אחר מידותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים – אף אתה מלביש 
ערומים...'. אך מי שאין רצונו לתקן מעשיו ומידותיו אלא לומד תורה 
רק כדי להתגדל בה ולרכוש את חכמתה, לא זו בלבד שאינו זוכה לכל 
וכגודל גדלותו  ההבטחות הללו, אלא תורתו נהפכת לו לסם המוות – 

בתורה כך גודל עוצמת נפילתו!
ועל פי יסוד זה, יאירו כל מאמרי חז"ל הנזכרים לעיל, וכל הערותינו 

בהם מיושבים כמן חומר, עיין עליהם ויערב לך.
ואם יש את נפשך לדעת עבודת המידות מהי, תן את לבך למעשה נפלא 
נכח פעם בכנס מיוחד שנישאו  ששמעתי אודות מרן החפץ חיים אשר 
לשאת  סירב  חיים  החפץ  אך  שם,  ידועי  רבנים  כמה  מפי  דרשות  בו 
מדברותיו. וכשהגיע לביתו שאלוהו תלמידיו, הלא חלק גדול מהציבור 
בא במיוחד לשמוע את דרשתו, ומדוע מנע זאת מהם. השיב להם, אמנם 
יודע אני מהי מעלת זיכוי הרבים, אך הואיל והדובר שלפני לא 'הרשים' 
במיוחד בדרשתו, חששתי פן אתכבד חלילה בקלונו באם דברי ישמעו 
טוב יותר באוזני הציבור... אכן זוהי עבודת המידות בתפארתה, וזוהי 

הבטחת המשנה 'מלבשתו ענוה... ומרחקתו מן החטא'!

התעוררות רחמים על הדור
באו  אחת  פעם  יב(,  )ו,  נשחתה'  והנה  הארץ  את  אלקים  'וירא 
לפני האדמו"ר רבי שלמה מקרלין זיע"א וסיפרו לו על הירידה 
הרוחנית שחלה בדור ועל התגברות כוחו של היצר הרע, נשא רבי 
שלמה את עיניו למרום ופתח בדברי סנגוריה ותפילה על הדור, 
"הושיענו נא ריבונו של עולם מן היצר שכוחו גדול מכוחנו, הוא 
ולא  ולשתייה  לאכילה  זקוק  אינו  היצר  ודם,  בשר  ואנו  מלאך 
כשהוא  שליחותו  את  ממלא  הוא  כמונו,  וילדים  אשה  לפרנס 
מסית לעבירה, ואין לו יצר הרע שמפתה אותו שלא למלא את 

שליחותו, ואנו..."
יצר הרע, הקב"ה קוראו 'רע'

'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' )ח, כא(, איתא במסכת סוכה )נד, 
א( נאמר שהיצר הרע יש לו שבעה שמות, והשם שהקב"ה קרא 
לו הוא 'רע', שנאמר 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו', כתב במדרש 
רבה אמר אבא יוסי, עלוב הוא היצר הרע שמי שבראו מעיד עליו 
שהוא רע, שהקב"ה קראו 'רע' שנאמר 'כי הוא ידע יצרנו זכור כי 

עפר אנחנו'. 
הטוב גובר עם הזמן

'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' )ח, כא(, כתב ה'מעשי ה'' פסוק 
זה נאמר בשעה שהמין האנושי עדיין היה צעיר לימים, בן עשרה 
נטיות שליליות בטבעו. אולם עם  ולכן היו לאדם  דורות בלבד, 
הזמן, כשהכרתו של האדם במעלת הטוב גברה והלכה, התהפך 

והשתנה הטבע של האדם והוא נעשה טוב יותר ומעודן יותר.
היצר הרע כרוצח

'כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ' )ו, יב(, מבאר רבי בונם 
כרוצח  הרע  היצר  את  לדמות  צריך  האדם  זיע"א  מפשיסחה 
אכזרי הניצב מעליו וגרזן בידו ואומר להתיז את ראשו, אך אם 
האדם במצב שאינו מסוגל לדמות זאת, סימן שהיצר הרע כבר 

התיז את ראשו מזמן...
לתפוס ולהכניע

'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' )ח, כא(, אומר המגיד ממזריטש 
אלא  אליו,  להתקרב  הרע  ליצר  כלל  מניח  שאינו  מי  יש  זיע"א 
מגרשו תיכף ומיד, ויש מי שמניח ליצר הרע להתקרב אליו כדי 
הוא  כי  מהראשון,  גדולה  השני  הסוג  מעלת  ולהכניעו,  לתופסו 

תופס את היצר ומכניעו, וכאילו קושרו בשלשלאותיו. 
מתעתע לפני הדעיכה

החוזה  אומר  יב(,  )ו,  נשחתה'  והנה  הארץ  את  אלקים  'וירא 
יהיה חזיון תעתועים כאילו  זיע"א לפני ביאת המשיח  מלובלין 
היצר הרע קשה וחזק מאד עד שיהיה נדמה שכמעט ואי אפשר 
להתגבר עליו, אך זה חזיון של שקר כי היצר דומה לנר שברגעי 
דעיכתו האחרונים הוא מתלקח באור גדול ומתעתע ומיד אחר 
כך הוא נכבה לתמיד, כך בביאת המשיח ישחט הקב"ה את היצר 

ויתבטל לעולם.  
ממלא שליחותו

טוב  שם  הבעל  אומר  כא(,  )ח,  מנעוריו'  רע  האדם  לב  יצר  'כי 
הרע  יצר  מה  הרע,  מהיצר  ללמוד  האדם  צריך  זיע"א  הקדוש 
את  לקיים  כדי  וחוזר  חוזר  אלא  מרפה,  ואינו  ומדיח  מסית 
השליחות שלמענה נוצר, אף האדם צריך להיות דבק במה שהטיל 
עליו הקב"ה ולא להרפות מזה, ואפילו אם לא הצליח לעת עתה, 

יחזור ויחזור להיות מבקש ה' ומובטח לו שיצליח בשליחותו.
יצר הרע ערמומי מחופש לצדיק

הרבי  אמר  אחת  פעם  כא(,  )ח,  מנעוריו'  רע  האדם  לב  יצר  'כי 
הרע  שהיצר  לך  דע  זיע"א  הרש"ב  הרבי  לבנו  זיע"א  מהר"ש 
כי  דווקא,  בהמה  שהוא  מפני  לא  הבהמית'  'הנפש  בשם  נקרא 
לפעמים הוא שועל, פיקח שבחיות, וצריכים חכמה מרובה להבין 
את תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק, תמים, עניו 
הרבי  לבנו  ואמר  המהר"ש  הרבי  והוסיף  טובות,  מידות  ובעל 
הרש"ב נקוט כלל זה בידך וזכור אותו תמיד, איך תזהה אם זה 
להתעלות  לך  מועיל  שהוא  דבר  כל  הטוב,  היצר  או  הרע  היצר 
בעבודת ה', או שהדבר הזה מביא לעבודת ה' בפועל ממש, הרי 
כל מניעה או הפרעה שתהיה לדבר הזה אפילו אם המניעה היא 
מדבר נעלה ביותר, עצם זה שהדבר מונע פעולות קודש בעבודת 
ה', זה סימן ברור ומובהק שזה מהיצר הרע ומתחבולותיה של 
הנפש הבהמית, אמר על כך הרבי הרש"ב זיע"א עד אז לא ידעתי 
שיכול להיות יצר הרע ערמומי מחופש לצדיק שהוא כביכול ירא 

שמים ואף חסיד. 
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הלכות משיב הרוח ושאלת טל ומטר
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עובדיה יוסףעובדיה יוסף
זצוקללה"ה

נשמתו של מרן ה"בית יוסף"
זיע"א  כדורי  יצחק  רבי  זה את מה שאמר הצדיק המקובל  על  נוסיף 
על מרן זיע"א שנשמתו היא משורש נשמתו של מרן רבינו יוסף קארו 

ה"בית יוסף" זיע"א.
מאור עינים בציון מרן ה"בית יוסף"

בוקר אחד בתקופת חג הפסח תשל"ה, כשקם מרן זיע"א משנתו כבדו 
מאור עיניו והתלונן כי הוא חש כאילו התכסו עיניו בתבלול האוטם עיניו 
מלראות עד כדי כך שנבצר ממנו ללמוד מתוך הספרים.  והנה הבעיה 
וגושים  עצמים  אלא  לראות  ביכולתו  היה  שלא  עד  והחריפה  הלכה 
גדולים וגם ראיה זו הייתה לקויה ביותר, רק דמות גווני שחור ולבן. 
ובאותו זמן היה נזקק שבני ביתו יקראו לפניו מתוך הספרים. מכאוביו 
גברו כל אימת שקרן אור כלשהיא חדרה לעיניו, וכשהיה מבקש למסור 
את שיעורו המפורסם במוצאי שבת ב"יזדים" נאלצו לכבות בהיכל את 
אורות החשמל, מלבד מנורה אחת בודדת. כשדרש ברופאים המליצו 
לו לערוך ניתוח בעיניו. אבל כשהלך לקבל ברכה מהצדיקים האדמו"ר 
ה"בבא סאלי" זיע"א והמקובל רבי מרדכי שרעבי זיע"א, הורו לו שלא 
ילך לבד",  זה  כך  לשמוע בקול עצת הרופאים. "כשם שזה הגיע לבד 
את  להתפלל  זיע"א  מרן  יתירה  הקפדה  הקפיד  מעולם  והנה  פסקו. 
ולא להתפלל ביחידות. גם כשהיה חוזר  תפילותיו עם הציבור במניין 
עם המסוק מהעצרות הגדולות ברחבי הארץ מאוחר באמצע הלילה, 
וגם כשהיה חולה היו מארגנים לו להתפלל במניין. ואולם בימים ההם 
היה מרן זיע"א מתפלל את תפילת ערבית ביחידות בביתו, לפי שחפץ 
היה להאריך בתפילה ובתחנונים ולשפוך בדמעות כמים ליבו לפני ה' 
בכל  עיניו.  למאור  שלימה  רפואה  לו  שישלח  ורחמן  נאמן  רופא  מלך 
לילה היה מרן זיע"א נעמד בפינה אחת להתפלל את תפילתו בלב קרוע 
מאבא  מבקש  והיה  לתיאור,  ניתנות  שאינן  נוראות  בבכיות  ומורתח, 
עיני  והאר  עיני  מאור  לי  החזר  ממך  "אנא  שליש:  בדמעות  שבשמים 
בתורתך!". לעומתו, הרבנית הצדקת מרגלית ע"ה, עזר כנגדו, הייתה 
נעמדת בפינה שניה ומצטרפת גם היא לתפילות, לחלות ולחנן שישלח 
זיע"א. מה  וירפאהו. לעצת הרופאים, כאמור, לא שמע מרן  ה' דברו 
עשה? נסע לטבריה ושכר שם חדר במלון לכמה ימים, על מנת שיוכל 
לנסוע לצפת ולהעתיר על קברו של מרן רבינו יוסף קארו ה"בית יוסף" 
זיע"א לרפואתו השלימה. ואכן, יום יום היה מרן זיע"א נוסע לצפת, 
ארוכות,  שעות  במשך  יוסף"  ה"בית  מרן  של  הק'  ציונו  על  משתטח 
מתוך שהיה מבקש לעורר את זכותו ומבקש: "הקדשתי את מפעל חיי 
להחזיר עטרת תפארת תורתך ליושנה, פסיקת ההלכה של יהדות ספרד 

על פי פסקי מרן ה"בית יוסף".
כחא דהיתרא עדיפא

מרן זיע"א הראה ברוב גדלותו את כחא דהיתרא מספר פעמים, שבהן דן 
בבעיות אקטואליות רבות שהתעוררו בשנים האחרונות, עם התפתחות 
הטכניקה החדשה, שהמה באו על פתרונן ההלכתי בתשובותיו הרבות. 
לצורך  בשבת  שמש"  ב"דוד  השימוש  את  שהתיר  הראשון  היה  הוא 
)לפני  ההלכתיות.  בסיבות  והאריך  וכדומה  ורגליו  ידיו  פניו,  רחיצת 
בשבת,  שמש  דוד  להתיר  תשובה  שאול  אבא  הגרב"צ  ערך  שנה  כ-50 
וכשנועץ עם ראש הישיבה, מוהר"ע עטיה זצ"ל, הוא הציע לו: "תמתין 
עד שחכם עובדיה יפרסם תשובה להתיר בזה, ואחר כך כבודו יפרסם, 
כי אם כבודו יתיר בתחילה, יצאו נגדו רבני האשכנזים, וכבודו לא יוכל 
קנה(  )עמ'  ח"ג  יצחק"  "עין  בספר  לענין,  ומענין  בלחציהם"(.  לעמוד 
הביא את ספורו של בחור מישיבת "חזון עובדיה" שחלה במחלה קשה 
והוצרך לעבור ניתוח מסובך, הבחור התיעץ עם אחד הרבנים אם עליו 
לספר את הדברים בשידוכים, והלה השיב לו שקודם לכן קימת שאלה 
עקרונית, האם הוא מותר לבוא בקהל, והפנה אותו לקבל תשובה אצל 
גדולי הדור, אחד מגדולי הדור  השיב לו שבכל מקרה עליו להנשא רק 
לגיורת, הוא פנה למרן וסיפר לו את השתלשלות הדברים, מרן שמע את 
השאלה בכבד ראש והורה לבחור כי מותר לו להנשא לבת ישראל, ואף 
אין לו לחוש בזה משום מה שאמרו חכם שאסר... וצין כי כבר התבארו 

הדברים בשו"ת יביע אומר ח"ז )אהע"ז סי' ח( להתיר .
יהי רצון שזכותו של מרן זצוקללה"ה
  תגן בעד כל עם ישראל אמן ואמן.

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.

בס"דבס"ד



אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

לידיעת ציבור הרוכשים 
"שמיטה כהלכתה" 

מחלקת ״כשרות מהדרין״ שע״י הרבנות הראשית באר-שבע
בברכת וגיבורי כח עושי דברו 

בדבר החנויות אשר עומדים בפיקוחנו 
אפשר להתעדכן אצל הרב מכאל כהן
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תיקון המידות. וביותר יפלא דברי המשנה באבות )ג, יז( הנז"ל: 'אם אין 
וסיפא  רישא  אין תורה', שכן  דרך ארץ  אין  ואם  דרך ארץ,  אין  תורה 
בלי  ארץ  לדרך  אפשר  אי  שהרי  זה,  את  זה  לכאורה  חוסמים  דמתני' 
תורה וא"כ כיצד יוכל ללמוד תורה כדי לקנות דרך ארץ! ועל כולנה יש 
לתמוה כן, מדברי חז"ל במדרש )שמות רבה כד, יב(: 'יפה שיחתן של עבדי 
אבות – מתורתן של בנים', ופי' הסבא מנובהרדוק זצ"ל )מדרגות האדם( 

מפני שכל התורה לא ניתנה אלא לתקן מידות האדם, עי"ש.
במה  הזריזות(  )פרק  ישרים  המסילת  דברי  עומק  זה  הנראה,  ולפי 
גס,  החמריות  עפריות  כי  מאוד  כבד  האדם  טבע  כי  'ותראה  שכתב: 
עי"ש.  האדם',  של  טבעו  את  לשנות  מנת  על  דרושים  אדירים  וכוחות 
הנז"ל  בש"ס  המפורשים  דברים  הבדולח  מעינו  נעלם  וכי  להעיר,  ויש 
ידי עסק  על  בידי האדם לשנות את טבעו הרע  אודות האפשרות שיש 
התורה, וא"כ למה דרושים כוחות אדירים כדי לשנות את טבעו, הרי 
תורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה יבוא ויטול. וע"כ צ"ל שאין התורה 
המידות,  בתיקון  תחילה  עצמו  שהכשיר  למי  אלא  זווית  בקרן  מונחת 
ישאב  מהיכן  לקושייתן,  הדרנא  וא"כ  אדירים'.  'כוחות  צריך  ולזה 
האדם כוחות אדירים לתיקון מידותיו, אחר שנמנע ממנו השגת 'תבלין 

התורה', וכדפי'.
ונראה לבאר בס"ד, כי לעולם אין מזור ותרופה לכל תחלואי הנפש, 
מפחת  לנוס  ידה  על  האדם  זוכה  שפעמים  אלא  התורה.  עסק  בלעדי 
חקר,  אין  עד  ונשגבות  רמות  למדרגות  מתעלה  וגם  הרעות  מידותיו 
זוכה  לשמה,  בתורה  העוסק  'כל  א(:  ו,  )אבות  במשנה  מאיר  רבי  כדברי 
לדברים הרבה ולא עוד אלא... מלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות 
צדיק חסיד ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא...'. וגמרא ערוכה היא )סוטה 
ובין בעידנא דלא  כא, א( שהתורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה 
'מגינתו מפני היסורים ומצילתו מן היצר הרע',  ופי' רש"י:  עסיק בה, 
עי"ש. אך פעמים, לא זו בלבד שאינה פועלת כלום לתיקון תחלואי נפשו, 
אלא אדרבה כגודל 'גדלותו' בתורה – כך גודל נפילתו התהומית ביום בו 

הוא נופל ברשת מידותיו הרעות.
וכור המבחן בזה, גנוז בדברי רבי מאיר )שם( 'כל העוסק בתורה לשמה'. 
ועומק כוונת הלשמה בזה נלענ"ד, הוא במי שעוסק בתורה לשם תיקון 
מידותיו הרעות ודעותיו הפסולות וטהרת נפשו מכל חטאיו. שהרי פשוט 
במידותיו,  תחילה  שידבק  בלא  ובתורתו  בהשי"ת  לידבק  אפשר  שאי 
יג, ה( 'אחרי ה' אלהיכם תלכו...ואותו תעבדו ובו  )דברים  כדברי הכתוב 
תדבקון', ובגמרא )סוטה יד, א( דרשו על פסוק זה: 'וכי אפשר לו לאדם 
להלך  אלא  הוא.  אוכלה  אש  נאמר  כבר  והלא  השכינה,  אחר  להלך 
אחר מידותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים – אף אתה מלביש 
ערומים...'. אך מי שאין רצונו לתקן מעשיו ומידותיו אלא לומד תורה 
רק כדי להתגדל בה ולרכוש את חכמתה, לא זו בלבד שאינו זוכה לכל 
וכגודל גדלותו  ההבטחות הללו, אלא תורתו נהפכת לו לסם המוות – 

בתורה כך גודל עוצמת נפילתו!
ועל פי יסוד זה, יאירו כל מאמרי חז"ל הנזכרים לעיל, וכל הערותינו 

בהם מיושבים כמן חומר, עיין עליהם ויערב לך.
ואם יש את נפשך לדעת עבודת המידות מהי, תן את לבך למעשה נפלא 
נכח פעם בכנס מיוחד שנישאו  ששמעתי אודות מרן החפץ חיים אשר 
לשאת  סירב  חיים  החפץ  אך  שם,  ידועי  רבנים  כמה  מפי  דרשות  בו 
מדברותיו. וכשהגיע לביתו שאלוהו תלמידיו, הלא חלק גדול מהציבור 
בא במיוחד לשמוע את דרשתו, ומדוע מנע זאת מהם. השיב להם, אמנם 
יודע אני מהי מעלת זיכוי הרבים, אך הואיל והדובר שלפני לא 'הרשים' 
במיוחד בדרשתו, חששתי פן אתכבד חלילה בקלונו באם דברי ישמעו 
טוב יותר באוזני הציבור... אכן זוהי עבודת המידות בתפארתה, וזוהי 

הבטחת המשנה 'מלבשתו ענוה... ומרחקתו מן החטא'!

התעוררות רחמים על הדור
באו  אחת  פעם  יב(,  )ו,  נשחתה'  והנה  הארץ  את  אלקים  'וירא 
לפני האדמו"ר רבי שלמה מקרלין זיע"א וסיפרו לו על הירידה 
הרוחנית שחלה בדור ועל התגברות כוחו של היצר הרע, נשא רבי 
שלמה את עיניו למרום ופתח בדברי סנגוריה ותפילה על הדור, 
"הושיענו נא ריבונו של עולם מן היצר שכוחו גדול מכוחנו, הוא 
ולא  ולשתייה  לאכילה  זקוק  אינו  היצר  ודם,  בשר  ואנו  מלאך 
כשהוא  שליחותו  את  ממלא  הוא  כמונו,  וילדים  אשה  לפרנס 
מסית לעבירה, ואין לו יצר הרע שמפתה אותו שלא למלא את 

שליחותו, ואנו..."
יצר הרע, הקב"ה קוראו 'רע'

'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' )ח, כא(, איתא במסכת סוכה )נד, 
א( נאמר שהיצר הרע יש לו שבעה שמות, והשם שהקב"ה קרא 
לו הוא 'רע', שנאמר 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו', כתב במדרש 
רבה אמר אבא יוסי, עלוב הוא היצר הרע שמי שבראו מעיד עליו 
שהוא רע, שהקב"ה קראו 'רע' שנאמר 'כי הוא ידע יצרנו זכור כי 

עפר אנחנו'. 
הטוב גובר עם הזמן

'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' )ח, כא(, כתב ה'מעשי ה'' פסוק 
זה נאמר בשעה שהמין האנושי עדיין היה צעיר לימים, בן עשרה 
נטיות שליליות בטבעו. אולם עם  ולכן היו לאדם  דורות בלבד, 
הזמן, כשהכרתו של האדם במעלת הטוב גברה והלכה, התהפך 

והשתנה הטבע של האדם והוא נעשה טוב יותר ומעודן יותר.
היצר הרע כרוצח

'כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ' )ו, יב(, מבאר רבי בונם 
כרוצח  הרע  היצר  את  לדמות  צריך  האדם  זיע"א  מפשיסחה 
אכזרי הניצב מעליו וגרזן בידו ואומר להתיז את ראשו, אך אם 
האדם במצב שאינו מסוגל לדמות זאת, סימן שהיצר הרע כבר 

התיז את ראשו מזמן...
לתפוס ולהכניע

'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' )ח, כא(, אומר המגיד ממזריטש 
אלא  אליו,  להתקרב  הרע  ליצר  כלל  מניח  שאינו  מי  יש  זיע"א 
מגרשו תיכף ומיד, ויש מי שמניח ליצר הרע להתקרב אליו כדי 
הוא  כי  מהראשון,  גדולה  השני  הסוג  מעלת  ולהכניעו,  לתופסו 

תופס את היצר ומכניעו, וכאילו קושרו בשלשלאותיו. 
מתעתע לפני הדעיכה

החוזה  אומר  יב(,  )ו,  נשחתה'  והנה  הארץ  את  אלקים  'וירא 
יהיה חזיון תעתועים כאילו  זיע"א לפני ביאת המשיח  מלובלין 
היצר הרע קשה וחזק מאד עד שיהיה נדמה שכמעט ואי אפשר 
להתגבר עליו, אך זה חזיון של שקר כי היצר דומה לנר שברגעי 
דעיכתו האחרונים הוא מתלקח באור גדול ומתעתע ומיד אחר 
כך הוא נכבה לתמיד, כך בביאת המשיח ישחט הקב"ה את היצר 

ויתבטל לעולם.  
ממלא שליחותו

טוב  שם  הבעל  אומר  כא(,  )ח,  מנעוריו'  רע  האדם  לב  יצר  'כי 
הרע  יצר  מה  הרע,  מהיצר  ללמוד  האדם  צריך  זיע"א  הקדוש 
את  לקיים  כדי  וחוזר  חוזר  אלא  מרפה,  ואינו  ומדיח  מסית 
השליחות שלמענה נוצר, אף האדם צריך להיות דבק במה שהטיל 
עליו הקב"ה ולא להרפות מזה, ואפילו אם לא הצליח לעת עתה, 

יחזור ויחזור להיות מבקש ה' ומובטח לו שיצליח בשליחותו.
יצר הרע ערמומי מחופש לצדיק

הרבי  אמר  אחת  פעם  כא(,  )ח,  מנעוריו'  רע  האדם  לב  יצר  'כי 
הרע  שהיצר  לך  דע  זיע"א  הרש"ב  הרבי  לבנו  זיע"א  מהר"ש 
כי  דווקא,  בהמה  שהוא  מפני  לא  הבהמית'  'הנפש  בשם  נקרא 
לפעמים הוא שועל, פיקח שבחיות, וצריכים חכמה מרובה להבין 
את תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק, תמים, עניו 
הרבי  לבנו  ואמר  המהר"ש  הרבי  והוסיף  טובות,  מידות  ובעל 
הרש"ב נקוט כלל זה בידך וזכור אותו תמיד, איך תזהה אם זה 
להתעלות  לך  מועיל  שהוא  דבר  כל  הטוב,  היצר  או  הרע  היצר 
בעבודת ה', או שהדבר הזה מביא לעבודת ה' בפועל ממש, הרי 
כל מניעה או הפרעה שתהיה לדבר הזה אפילו אם המניעה היא 
מדבר נעלה ביותר, עצם זה שהדבר מונע פעולות קודש בעבודת 
ה', זה סימן ברור ומובהק שזה מהיצר הרע ומתחבולותיה של 
הנפש הבהמית, אמר על כך הרבי הרש"ב זיע"א עד אז לא ידעתי 
שיכול להיות יצר הרע ערמומי מחופש לצדיק שהוא כביכול ירא 

שמים ואף חסיד. 

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של

מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הלכות משיב הרוח ושאלת טל ומטר

ביום שלישי בתפילת ערבית
ליל ז' במרחשון מתחילים לומר 

 "ברך עלינו"

במלאת 8 שנים לעלייתו 
בסערה השמימה

של מרן מלכא
עטרת ראשנו ותפארתינו הראשל"צ

מרן רבנו

עובדיה יוסףעובדיה יוסף
זצוקללה"ה

נשמתו של מרן ה"בית יוסף"
זיע"א  כדורי  יצחק  רבי  זה את מה שאמר הצדיק המקובל  על  נוסיף 
על מרן זיע"א שנשמתו היא משורש נשמתו של מרן רבינו יוסף קארו 

ה"בית יוסף" זיע"א.
מאור עינים בציון מרן ה"בית יוסף"

בוקר אחד בתקופת חג הפסח תשל"ה, כשקם מרן זיע"א משנתו כבדו 
מאור עיניו והתלונן כי הוא חש כאילו התכסו עיניו בתבלול האוטם עיניו 
מלראות עד כדי כך שנבצר ממנו ללמוד מתוך הספרים.  והנה הבעיה 
וגושים  עצמים  אלא  לראות  ביכולתו  היה  שלא  עד  והחריפה  הלכה 
גדולים וגם ראיה זו הייתה לקויה ביותר, רק דמות גווני שחור ולבן. 
ובאותו זמן היה נזקק שבני ביתו יקראו לפניו מתוך הספרים. מכאוביו 
גברו כל אימת שקרן אור כלשהיא חדרה לעיניו, וכשהיה מבקש למסור 
את שיעורו המפורסם במוצאי שבת ב"יזדים" נאלצו לכבות בהיכל את 
אורות החשמל, מלבד מנורה אחת בודדת. כשדרש ברופאים המליצו 
לו לערוך ניתוח בעיניו. אבל כשהלך לקבל ברכה מהצדיקים האדמו"ר 
ה"בבא סאלי" זיע"א והמקובל רבי מרדכי שרעבי זיע"א, הורו לו שלא 
ילך לבד",  זה  כך  לשמוע בקול עצת הרופאים. "כשם שזה הגיע לבד 
את  להתפלל  זיע"א  מרן  יתירה  הקפדה  הקפיד  מעולם  והנה  פסקו. 
ולא להתפלל ביחידות. גם כשהיה חוזר  תפילותיו עם הציבור במניין 
עם המסוק מהעצרות הגדולות ברחבי הארץ מאוחר באמצע הלילה, 
וגם כשהיה חולה היו מארגנים לו להתפלל במניין. ואולם בימים ההם 
היה מרן זיע"א מתפלל את תפילת ערבית ביחידות בביתו, לפי שחפץ 
היה להאריך בתפילה ובתחנונים ולשפוך בדמעות כמים ליבו לפני ה' 
בכל  עיניו.  למאור  שלימה  רפואה  לו  שישלח  ורחמן  נאמן  רופא  מלך 
לילה היה מרן זיע"א נעמד בפינה אחת להתפלל את תפילתו בלב קרוע 
מאבא  מבקש  והיה  לתיאור,  ניתנות  שאינן  נוראות  בבכיות  ומורתח, 
עיני  והאר  עיני  מאור  לי  החזר  ממך  "אנא  שליש:  בדמעות  שבשמים 
בתורתך!". לעומתו, הרבנית הצדקת מרגלית ע"ה, עזר כנגדו, הייתה 
נעמדת בפינה שניה ומצטרפת גם היא לתפילות, לחלות ולחנן שישלח 
זיע"א. מה  וירפאהו. לעצת הרופאים, כאמור, לא שמע מרן  ה' דברו 
עשה? נסע לטבריה ושכר שם חדר במלון לכמה ימים, על מנת שיוכל 
לנסוע לצפת ולהעתיר על קברו של מרן רבינו יוסף קארו ה"בית יוסף" 
זיע"א לרפואתו השלימה. ואכן, יום יום היה מרן זיע"א נוסע לצפת, 
ארוכות,  שעות  במשך  יוסף"  ה"בית  מרן  של  הק'  ציונו  על  משתטח 
מתוך שהיה מבקש לעורר את זכותו ומבקש: "הקדשתי את מפעל חיי 
להחזיר עטרת תפארת תורתך ליושנה, פסיקת ההלכה של יהדות ספרד 

על פי פסקי מרן ה"בית יוסף".
כחא דהיתרא עדיפא

מרן זיע"א הראה ברוב גדלותו את כחא דהיתרא מספר פעמים, שבהן דן 
בבעיות אקטואליות רבות שהתעוררו בשנים האחרונות, עם התפתחות 
הטכניקה החדשה, שהמה באו על פתרונן ההלכתי בתשובותיו הרבות. 
לצורך  בשבת  שמש"  ב"דוד  השימוש  את  שהתיר  הראשון  היה  הוא 
)לפני  ההלכתיות.  בסיבות  והאריך  וכדומה  ורגליו  ידיו  פניו,  רחיצת 
בשבת,  שמש  דוד  להתיר  תשובה  שאול  אבא  הגרב"צ  ערך  שנה  כ-50 
וכשנועץ עם ראש הישיבה, מוהר"ע עטיה זצ"ל, הוא הציע לו: "תמתין 
עד שחכם עובדיה יפרסם תשובה להתיר בזה, ואחר כך כבודו יפרסם, 
כי אם כבודו יתיר בתחילה, יצאו נגדו רבני האשכנזים, וכבודו לא יוכל 
קנה(  )עמ'  ח"ג  יצחק"  "עין  בספר  לענין,  ומענין  בלחציהם"(.  לעמוד 
הביא את ספורו של בחור מישיבת "חזון עובדיה" שחלה במחלה קשה 
והוצרך לעבור ניתוח מסובך, הבחור התיעץ עם אחד הרבנים אם עליו 
לספר את הדברים בשידוכים, והלה השיב לו שקודם לכן קימת שאלה 
עקרונית, האם הוא מותר לבוא בקהל, והפנה אותו לקבל תשובה אצל 
גדולי הדור, אחד מגדולי הדור  השיב לו שבכל מקרה עליו להנשא רק 
לגיורת, הוא פנה למרן וסיפר לו את השתלשלות הדברים, מרן שמע את 
השאלה בכבד ראש והורה לבחור כי מותר לו להנשא לבת ישראל, ואף 
אין לו לחוש בזה משום מה שאמרו חכם שאסר... וצין כי כבר התבארו 

הדברים בשו"ת יביע אומר ח"ז )אהע"ז סי' ח( להתיר .
יהי רצון שזכותו של מרן זצוקללה"ה
  תגן בעד כל עם ישראל אמן ואמן.

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.

בס"דבס"ד
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דבר העורך

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

זמני הדלקת הנרות
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רוני עקרההפטרה:

17:59כניסת  השבת:
18:49יציאת  השבת:

19:29רבנו  תם:

פרשת השבוע
נח

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

תיבת נח וגן עדן
ה'נועם  כתב  טז(,  )ו,  תעשה'  ושלשים  שנים  'תחתים 
אלימלך' רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א שלושת הקומות 
בתיבת נח באים לרמוז על שלושה סוגי בני אדם, צדיקים, 
הרשעים  היינו  לזבל"  "תחתיים  ורשעים,  בינוניים, 
בינונים  היינו  לבהמה"  "אמצעי  רח"ל,  עבירות  בעלי 
שטבעם כבהמה ששקועים בתענוגי העוה"ז ובחומריות, 
"עליונה  יצרם,  על  להתגבר  מנסים  זאת  בכל  אבל 
ובתורה  בהקב"ה  שדבוקים  הצדיקים  היינו  לאדם", 
המהרש"א  כתב  הנה  לאשרי'  'הבן  מבאר  הקדושה. 
בא  הטהורים,  העופות  ג"כ  שם  היו  העליון  שבמדור 
לרמוז שהמקושרים לצדיקים ודבוקים בם, הרי הם כמו 
שגם  עליהם,  מגינה  הצדיק  שזכות  הטהורים  העופות 
יזכו להיכנס למדור העליון במחיצתו של הצדיק בגן עדן.

ובזה גילה הכתוב כי המידות הרעות טבועות בטבע נפש האדם, וכן הוא אומר לעיל 
)בראשית ו, ה( 'וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום'. 
ברם, על כרחך שיש בידו לתקנם בימי חייו עלי אדמות, שאל"כ מה תועלת יש בלידתו 
וכיצד אפשר יהיה להענישו. ואכן מכוח טענה זו, ביקש איוב לפטור את העולם מן הדין, 
)בבא בתרא טז, א(: 'אמר רבא, ביקש איוב לפטור את העולם מן הדין,  כמבואר בגמרא 
אמר לפניו: רבונו של עולם, בראת שור – פרסותיו סדוקות וכו' בראת צדיקים )על ידי 
יצר טוב – רש"י( – בראת רשעים, מי מעכב על ידך )בראת רשעים על ידי יצר הרע, לפיכך אין ניצול 
מידך כי מי יעכב אנוסים הם החוטאים – רש"י(. ומאי אהדרו ליה חבריה... ברא הקב"ה יצר 
הרע – ברא לו תורה תבלין'. ופי' רש"י: 'ברא לו תורה תבלין, שהיא מבטלת את הרהורי 
העבירה... הלכך לאו אנוסים נינהו שהרי יכולים להציל עצמם', עי"ש. הנה כי כן, איוב 
הבין לכאורה שאין תקנה לרשעים שנבראו ביצר רע דהיינו מידות רעות, יען כי אנוסים 
המה בכבלי טבע נפשם – כשם שהשור ושאר חיה ובהמה אינם יכולים להפוך את טבעם. 
ועל כך השיבוהו, שזה מותר האדם מן הבהמה, שיש בכוחו להפוך את טבע מידותיו ע"י 

לימוד התורה וקיום מצוותיה.
וכיוצא בזה, מבואר להדיא בגמרא )קידושין ל, ב(: 'אמר הקב"ה לישראל, בני בראתי 
יצר הרע בראתי לו יצר הטוב, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, שנאמר 
הלא אם תטיב שאת )בראשית ד, ז(. ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו, 
בך, שנאמר  ומתנו  עוד אלא שכל משאו  ולא  ז(.  ד,  )בראשית  רובץ  שנאמר לפתח חטאת 
ואליך תשוקתו )בראשית ד, ז(. ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר ואתה תמשול בו'. 
הרי לפנינו, שאמנם טבעו של אדם נשלט תחת יצרו הרע, מכל מקום יש בכוחו לגבור 

עליו ולמשול בו – על ידי עסק התורה.
מצאנו יסוד זה מפורש בגמרא )קידושין ל, ב(: 'תנו רבנן, קשה יצר הרע שאפילו  ושוב 
יצרו של אדם  יצחק,  רב  רע מנעוריו. אמר  לב האדם  יצר  כי  רע, שנאמר  יוצרו קראו 
מתחדש עליו בכל יום, שנאמר רק רע כל היום. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם 
להמיתו,  ומבקש  לצדיק  רשע  צופה  שנאמר  להמיתו,  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר 
ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוהים לא יעזבנו בידו'. ברם לצד סכנת 
היצר, גילו רבותינו )שם( מהי תרופתו: 'תנא דבי רבי ישמעאל, בני אם פגע בך מנוול זה 
משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר הלא כה דברי 
כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע )ירמיה כג, כט(. אם אבן הוא נימוח, שנאמר הוי כל צמא 
לכו למים )ישעיה נה, א( ואומר אבנים שחקו מים' )שם(. ובזה נמצאנו משכילין בתוספת 
חיזוק לתבלין התורה, שגם אם יצרו כבד עליו מאוד כדוגמת האבן והברזל, הרי שהם 

נימוחים לפניו בבית המדרש.
ומשנה ערוכה היא באבות )ג, יז(: 'אם אין תורה, אין דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין 
תורה'. וכן אמרו 'דרך ארץ קדמה לתורה'. ופוק חזי לדברי רבינו יונה בביאור משנה זו: 
'כלומר מי שאינו יודע תורה אינו שלם במידות של דרך ארץ, כי רוב המידות הטובות 
שיש בדרכי העולם – בתורה הם... אם כן בלא תורה לא יהיו דעותיו שלימות בדרך ארץ. 
אם אין דרך ארץ אין תורה, רוצה לומר שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות ובזה 

תשכון התורה עליו, מפני שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות', עי"ש. 
וגדולה מזו מצאנו לרבינו חיים ויטל זיע"א )שער הקדושה ח"א שער ב( אשר העיר, מדוע 
לקיים  אין אפשרות  ופירש שבלעדי מידות טובות  אין המידות מכלל תרי"ג המצוות, 
בה  – אשר  ושורש של הנפש  ויסוד  הן... כסא  'ענין המידות  וז"ל:  ועיקר,  כלל  מצוות 
תלויין תרי"ג מצוות התורה וכו', ולפיכך אין המידות מכלל התרי"ג מצוות. ואמנם הן 
ולפיכך ענין המידות  וכו',  הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות – בקיומם או בביטולם 
הרעות קשים מן העבירות עצמן מאוד מאוד. ובזה תבין ענין מה שאמרו רז"ל כל הכועס 
עובד עבודה זרה ממש, שהיא היותר שקולה ככל תרי"ג המצוות. וכן אמרו מי שיש בו 
גסות הרוח, הוא ככופר בעיקר וראוי לגדעו כאשירה... וכאלה רבות', עכ"ל. וכיוצא בזה 
מצאנו בדברי רבינו בחיי )פרשת בשלח(, וז"ל: 'ולפי שכל פעולותיו של אדם תלויות בלב, 
על כן יזהיר שלמה שיזהר האדם במידות הלב. והודיענו שכל המחשבות הנעלמות בלב, 
גלויות הם אצל ה' יתברך כי הוא יודע המחשבות ובוחן  הלבבות אי זה הוא לב טוב ואי 

זה הוא לב רע'..., עי"ש.
אלא שעפי"ז לא תעזוב נפשי לשאול, במה יוכל האדם להשיג את 'תבלין' התורה כדי 
בלי  תורה  שאין   – הנ"ל  המאמרים  בכל  רבותינו  שקבעו  אחר  הרע,  טבעו  את  לשנות 

עבודת המידות

גליון מס'
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הצדיק
ונס ההצלה

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 ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְנֻּעָריו
)בראשית ח, כא(
מנעוריו: מנעריו כתיב, משננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע.
)רש"י(

ברכת הלבנה
החל מיום רביעי בערב ז' מרחשון.

סוף זמנה יום רביעי בערב י"ד מרחשון כל הלילה.

תיבת נח הרוחנית
'צוהר תעשה לתיבה' )ו, טז(, אומר הבעל שם טוב הקדוש זיע"א "תיבה" 
"צוהר  כלומר  לתיבה"  תעשה  "צוהר  והתפילה.  התורה  לתיבות  רומזת 
אותיות  את  לבטא  יש  והתפילה,  התורה  של  והאותיות"  לתיבות  תעשה 
התורה והתפילה ברגש והתלהבות מתוך התבוננות, עד שיאירו את נשמתו 

באור הרגשה פנימית. 
להבת גפרית

'עשה לך תיבת עצי גופר' )ו, יד(, כתב ה'עטרת ישועה' יש להתפלל ולומר 
את תיבות התפילה בהתלהבות קודש של להט אש שלהבת כגפרית.

דיבורים טובים ומאירים
'צוהר תעשה לתיבה' )ו, טז(, כתב רבי נחמן מברסלב זיע"א מפרש רש"י 
להם"  המאירה  טובה  אבן  אומרים  ויש  חלון,  אומרים  "יש  צוהר  מהו 
פי שזה  על  והחיזוק שהם אומרים, אף  יש כאלה שדברי התורה  כלומר 
משפיע טוב ומחזק את האחרים, אבל זה לא מצליח להשפיע על האדם 
עצמו האומרם, ודבריהם משמשים אצליהם רק כחלון שדרכו עובר האור, 
דורשים  הם  כל  וקודם  שאומרים,  מה  עם  שמאוחדים  ה'  עובדי  יש  אך 
עליה,  ובתמים את הדרגה שהם מדברים  ולחיות באמת  לקיים  מעצמם 

ועל כן זוכים שאמירתם היא עצמה אבן טובה המאירה להם.
שלושה סוגי דיבור

'תחתים שנים ושלשים תעשה' )ו, טז(, בתיבה היו שלוש קומות "עליונים 
יש  לאברהם'  ה'חסד  מבאר  לזבל,  תחתיים  למדור,  אמצעים  לאדם, 
למדור"  "אמצעים  עֵברה,  דיבורי  לזבל"  "תחתיים  דיבור  סוגי  שלושה 

דיבורי רשות, "עליונים לאדם" דיבורים של מצווה.
אור במשך כל היום

'צוהר תעשה לתיבה' )ו, טז(, מבאר הרבי הריי"צ איתא במסכת סנהדרין 
)קח, ב(, אמר לו הקב"ה לנח, קבע בה אבנים טובות ומרגליות, כדי שיהיו 
להשפיע  צריכה  התפילה  של  שהאור  כלומר  כצהריים,  לכם  מאירות 
ולהאיר על האדם לא רק בשעת התפילה, אלא כל היום כולו גם בצהרי 

היום, כשהאדם טרוד ועסוק בענייני משא ומתן.
כניסה אל תיבות התפילה

'צוהר תעשה לתיבה' )ו, טז(, מבאר הרבי הכניסה אל תוך תיבות התפילה 
פירושה ידיעה ברורה ומוחלטת שהעיקר בחיי האדם הוא לימוד התורה 
והתפילה, ואילו כל שאר ענייני האדם, פרנסה וכדומה, הם טפלים ומשניים 
גם  ממילא  כזאת,  והכרה  הנחה  באדם  כשיש  והתפילה.  התורה  לעומת 
העיסוק בעסקי היום יום הגשמיים נהפך לאמצעי ולחלק מעבודת הבורא.

אורות עונג שבת

מלגה ע"ס 700 $ 
לעומדים בשמירת הסדרים

ומבחן ברבנות הראשית

בשורה משמחת לאורייתא
לרגל הרחבת בית המדרש

למסלול הוראה 
ומבחן ברבנות הראשית לישראל

ישנה אפשרות לקבלת 
אברכים מצוינים נוספים

לפרטים ניתן לפנות
 לרב יגאל לוי 050-6308741

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
י' מרחשוןט' מרחשוןח' מרחשוןז' מרחשוןו' מרחשוןה' מרחשוןד' מרחשון
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. ה ז גני ן  ן טעו העלו * תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח
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