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פרשת השבוע :תרומה

עורך :הרב עוזיאל אדרי
לידתו של מנהיג
כתוב בגמרא " :כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה
כך משנכנס אדר מרבין בשמחה" .כשנפל הפור באדר
שמח המן ואמר ,באדר מת משה ולא היה יודע
שבאדר נולד .וצריך להבין מה היתה שמחתו של
המן ,והרי מזה שהפור נפל באדר ולא בחודש אב שבו
החורבן והגלות ,סימן שלא יוכל לממש את זממו.
הביאור בזה :אחז"ל "קשה מיתתן של צדיקים יותר
מחורבן ביהמ"ק" ,ולכן המן ייחס חשיבות למיתתו של
משה יותר מאשר חורבן ביהמ"ק ,אך לא ידע שדבר
זה נדרש גם להיפך "גדולה לידתן של צדיקים יותר
מבניין ביהמ"ק" ,וכמו שאצל כל אדם ביום ההולדת
הפרטי "מזלו גובר" ,כ"ש וק"ו שאצל המנהיג הגדול
משה רבינו שבנשמתו כלולות כל נשמות ישראל,
שיום לידתו משפיעה על כל החודש ועל כל ישראל
שמזלם גובר ומוצלח .ומוסיף ה"בן איש חי" :המן
רצה "להשמיד להרוג ולאבד" ביום השבעה לאבלות
של משה" ,ונהפוך הוא" אנו חוגגים את חג הפורים
ביום השמיני יום הברית של משה שהוא יום שמחה.
בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"
עלות השחר
זמן טלית ותפילין

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
ז' אדר ח' אדר ט' אדר י' אדר תענית אסתר יב' אדר שבת זכור
11.3.17 10.3.17 9.3.17 8.3.17 7.3.17 6.3.17 5.3.17
4:41 4:42 4:44 4:45 4:47 4:48 4:49
4:56

4:55

4:54

4:52

4:51

4:49

4:48

זריחה  -הנץ החמה 6:06

6:05

6:03

6:02

6:01

6:00

5:59

שקיעה

17:49 17:48 17:47 17:46 17:46 17:45 17:44

צאת הכוכבים

18:03 18:02 18:02 18:01 18:00 17:59 17:59

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:21

8:20

8:19

8:18

8:17

8:16

8:16

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:56

8:55

8:54

8:54

8:53

8:52

8:52

פרשת השבוע  :תרומה
הפטרה:
וה' נתן

כניסת השבת17:16 :
יציאת השבת18:15 :
רבינו תם:
18:55
ברכת הלבנה

החל :מיום ראשון ז' אדר בערב
סוף זמנה יום ראשון יד' אדר שעה  12:42בלילה

גליון מס' 702

ושכנתי בתוכם

אנ ִי ַמרְאֶה אֹותְָך אֵת ַּתבְנ ִית
אׁשֶר ֲ
ׁשכַנְּתִי ּבְתֹוכָם ּכְכֹל ֲ
וְעָׂשּו לִי ִמ ְקּדָׁש ו ְ ָ
ׁשּכָן וְאֵת ַּתבְנ ִית ּכָל ּכֵלָיו וְכֵן ַּתעֲׂשּו (שמות כה ,ח-ט)
ַה ִּמ ְ

ככל אשר אני מראה אותך :כאן את תבנית המשכן ...וכן תעשו :לדורות אם יאבד אחד מן הכלים (רש"י)

נודע בשערים דברי המדרש (שמות רבה לד ,א) עה”פ ‘ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' (שמות
כה ,ח) ,וז”ל‘ :בתוכו לא נאמר אלא בתוכם – בתוכו של כל אחד ואחד' .וזה מדוקדק יותר
בכתוב (שמות כה ,ט) ‘ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו
וכן תעשו' .ומהאי לישנא יתירה של ‘וכן תעשו' ,למד הש”ס (סנהדרין טז ,א)‘ :וכן תעשו –

לדורות הבאים'.
וצא ולמד לדבריו הנפלאים של הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל (נפש החיים שער א פרק ד)‘ :אמר ה'
למשה ,אל תחשבו שתכלית כוונתי היא עשיית המשכן החיצוני ,אלא דעו שכל תכלית
רצוני בתבנית המשכן וכל כליו לרמוז לכם ,שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכם –
במעשיכם עליכם להיות כתבנית המשכן וכליו ,כולם קדושים ראויים ומוכנים להשרות
שכינתי בתוכם ממש .וזו היא כוונת הכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם – שככל שאני
מראה אותך את תבנית המשכן ...תכלית כוונתי שכן תעשו את עצמכם .וכך אמר הקב”ה
לשלמה אחר גמר בניין בית המקדש (מלכים א ,ל) הבית הזה אשר אתה בונה וכו' ושכנתי
בתוך עמי ישראל' ,עכ”ל.
הנה כי כן חפץ השי"ת להשרות את שכינתו לא רק במשכן ,אלא בכל בית בישראל .אולם
תנאי גדול עשה עמנו – שתהיו ראויים 'במעשיכם להיות כתבנית המשכן וכליו' .ומעתה
שומה עלינו להתבונן בתבנית המשכן וכליו ,כדי שנדע את המעשה אשר נעשה למען
תשרה שכינה בבתינו ובכל מעשה ידינו.
וראשית יש לנו לכוון מבטינו לארון הברית ,אשר הקדימה תורה בעשייתו ,וזה רמז ברור
שבלי תורה לא תיתכן השראת השכינה .ואכן משנה ערוכה היא (אבות ג ,ב)‘ :רבי חנינא בן
תרדיון אומר שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים ,שנאמר (תהלים
א ,א) ובמושב לצים לא ישב' .ושוב מצאנו יסוד זה מפורש בש”ס (שבת סג ,א)‘ :אמר רבי
אבא אמר רבי שמעון בן לקיש ,שני תלמידים המקשיבים זה לזה בהלכה ,הקב”ה שומע
לקולם שנאמר (שיר השירים ח ,יג) היושבת בגנים (בתי מדרשות – רש”י) חברים מקשיבים לקולך
השמיעני .ואם אין עושין כן ,גורמים לשכינה שתסתלק מישראל ,שנאמר (שם) ברח דודי
וגו' .ועוד איתא התם :אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש ,שני תלמידי חכמים
המדגילין זה לזה בהלכה ,הקב”ה אוהבן שנאמר (שיר השירים ב ,ד) ודגלו עלי אהבה' ,והיינו
דמשום אהבתו הוא דוגל עלינו ,עי”ש.
ומדי דברי בזה זכור אזכור לדבריו הנפלאים של הב"ח (או”ח סימן מז) בביאור ברכת התורה,
וזת”ד‘ :נתן הקב”ה במתנה את תורתו הק' תורת אמת שלא תשתכח מאתנו כדי שתדבק
נשמתנו וגופינו רמ”ח איברים ושס”ה גידים – ברמ”ח מצוות עשה ושס”ה מצוות לא
תעשה שבתורה .וכוונתו יתברך ,שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות
ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה .וכשאנו עוסקים בתורה על כוונה זו ,הרי אנחנו
מרכבה והיכל לשכינתו יתעלה .ובקרבנו ממש השכינה קובעת דירתה והארץ כולה היתה
מאירה מכבודו .ובזה יהיה קשור לפמליא של מעלה עם פמליא של מטה והיה המשכן אחד.
וקודם לימוד התורה נפתח בברכה להודות להשי”ת על נתינת התורה לעמו ישראל ,כדי
שנהיה דבקים בקדושתה ובשכינתו יתעלה ...ולהוריד השכינה בקרבנו' ,עי”ש .והדברים
מופלאים ומפורשים ,שעל ידי לימוד התורה אנחנו ‘מרכבה והיכל לשכינתו יתעלה'!
ועתה שא נא עיניך וראה ,כי בכלל השראת השכינה ,יתברך האדם גם בחינוך בניו .שכן

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

שלושת עמודי העולם
שלוש פעמים נאמר הציווי לתת "תרומה" למשכן" .ויקחו לי
"תרומה" ...תקחו את "תרומתי" .וזאת "התרומה" אשר תקחו
מאיתם" .חז"ל אומרים שזה כנגד שלוש תרומות" :תרומת
האדנים" לאדני המשכן" ,תרומת השקלים" לצורך קורבנות,
ו"תרומת המשכן" להקמת המשכן כולו .וזה כנגד שלוש עמודי
העולם תורה עבודה וגמילות חסדים.
"תרומת האדנים" היא כנגד לימוד התורה ,כשם שהאדנים היו
היסוד למשכן והשראת השכינה ,כך גם התורה היא הבסיס
והמקור לכל ענייני המצוות והמעשים טובים להשראת הקדושה
בעולם.
"תרומת השקלים" היא כנגד עבודת התפילה ,כשם שבכספי
השקלים קנו קורבנות ציבור ,כך אמרו חז"ל "התפילות כנגד
קורבנות תיקנום" .כי משמעותו של קורבן  -מלשון קירוב ,היא
לקרב את האדם אל ה' ,וכך גם התפילה  -מלשון התופל כלי
חרס – המחבר כלי חרס ,היא לקשר ולחבר את האדם לקונו.
ו"תרומת המשכן" היא כנגד גמילות חסדים שהיא כללות קיום
כל המצוות ,כשם שהמשכן נבנה ע"י עם ישראל שלקחו חומרים
גשמיים כמו זהב ,כסף ונחושת ,ובנו באמצעותם את המשכן
להשראת השכינה ,כך גם המצוות נעשות בחפצים גשמיים,
ובאמצעותם שורה הקדושה במציאות הגשמית של העולם.

כשרואה הבן את אביו בבית שקוע בתלמודו וביתו בית ועד
לחכמים ,אזי מתמלא לבו באהבת תורה ויר"ש .ובזה ביאר הגאון
חתם סופר את הכתוב (דברים יא ,יט) ‘ולמדתם אותם את בניכם
לדבר בם בשבתך בביתך' ,וצריך ביאור מדוע פתח בלשון רבים
וסיים בלשון יחיד .וביאר בטוב טעם ,שאם ברצונך ללמד את בניך
תורה ,עליך לשמש להם דוגמא אישית בכך שתלמד תורה בעצמך –
‘בשבתך בביתך' .וכיוצא בזה ביאר בנו הגאון כתב סופר את הכתוב
(דברים ו ,ז) ‘ושננתם לבניך ודברת בם' ,אם ברצונך לקיים מצות
‘ושננתם לבניך' – אזי עליך לקיים תחילה בעצמך ‘ודברת בם'! ולזה
הורה לנו תנא (אבות א ,ד)‘ :יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק
בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם' ,רוצה לומר שלא
די בזה כי הינך מתאבק בעפר רגלי תלמידי חכמים ושותה בצמא
את דבריהם ,אלא צריך שיהיה ‘ביתך' בית ועד לחכמים – שהתורה
תשכון גם בביתך.
ומרגלית יפה מצאתי בדברי הגר"ח זייצ'יק זצ"ל (בספרו מעייני
חיים) אשר ביאר בזה מאמר הגמ' (שבת כג ,ב)‘ :אמר רבא ,דרחים
רבנן – הוו ליה בנין רבנן ,דמוקיר רבנן – הוו ליה חתנוותא רבנן'.
ויש להעיר מה חילוק יש בין ‘רחים' ל'מוקיר' ,שזה זוכה ‘לבנים'
תלמידי חכמים ,וזה זוכה ‘לחתנים' תלמידי חכמים .וביאר הרב
בטוב טעם ,דמאן ‘דרחים רבנן' היינו שאוהב תלמידי חכמים,
בדרך כלל אהבה זו באה לידי ביטוי גם בכך שהוא מארחם בביתו
ומכבדם בכל כוחו .והבנים שרואים בבית את כבוד התורה אשר
אביהם רוחש לתלמידי חכמים ,אזי הם מושפעים להיות בעצמם
תלמידי חכמים .מה שאין כן ‘מוקיר רבנן' ,אשר אין זה בהכרח
שהוא מכבדם בביתו ,אלא הוא מעריצם בליבו ושותה בצמא את
דבריהם בכל מקום ,אזי זוכה בזה לחתנים תלמידי חכמים!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות הראשית באר שבע
לשכת רב העיר

ג

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בשורה משמחת

“תפילת מנחה”
מתקיימת בכל ימות השבוע
בימים ראשון  -חמישי
בשעה 13:15
בבנין המועצה הדתית
רח’ התלמוד  8שכונה ד’

בברכת ברוכים הבאים
וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

כ 25-ש"ח

רבי השר והעשיר

מליז'נסק
אלימלך
זיע"א

אורות עונג שבת

זהב כסף ונחושת
"וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם ,זהב וכסף
ונחושת" יש שלוש סוגי נתינת צדקה .שהם כנגד
שלוש סוגים בעבודת ה'.
"זהב" ראשי תיבות  -זה הנותן בריא ,שהאדם
נותן צדקה כל הזמן באופן קבוע מכל הלב ובשמחה,
כשהכל בסדר והוא בריא .וכנגד זה הוא מייצג
עבודת ה' מושלמת של הצדיקים ,כשהמקיים
"בריא" בכל ענייני התורה והמצוות .לכן נמשלה
עבודה זו לזהב ,המובחר מכל החומרים ,שממנו
נעשו הכלים החשובים שבמשכן.
"כסף" ראשי תיבות  -כשיש סכנת פחד ,שנותן
צדקה רק כאשר מרגיש פחד בלבבו כשהוא חולה
וחרד למצבו .וכנגד זה הוא מייצג אדם שקשה לו
להתמודד עם העולם ,מול כל הדברים השליליים
שמציב העולם .אעפ"כ הוא מתחזק ,מתגבר
ועומד בכל כוחות נפשו מול ההפרעות והקשיים.

לרפואת

ר' יוסף שלמה
שיתקיים בעז"ה ביום ראשון
ז’ אדר תשע”ז ()5.3.17

בר עליה

ורחל

בת סימי

המודעות על אחריות המפרסמים בלבד

"נחושת" ראשי תיבות  -נתינת חולה שאמר
תנו ,שאינו נותן צדקה כלל בחייו ורק כאשר
הוא חולה אנוש ומתברר לו שהוא נוטה למות
ומרגיש שכבר עומד לעזוב את העולם אז הוא
מצווה שיתנו צדקה לאחר מותו .וכנגד זה הוא
מייצג אדם שמצבו הרוחני מוגדר "חולה" ירוד
ביותר בקיום התורה והמצוות .וחלק מהאישיות
הרוחנית שלו אף נמצא כאילו "לאחר מיתה",
כלומר נראה שהוא ניתק את עצמו ממקור החיים
האמיתיים – מהקב"ה ומהתורה ,תורת חיים.
ובכל זאת אל לו להתייאש שכן ,כל מצבו העגום
הוא רק כלפי חוץ שהרי בפנימיותו "ישראל אע"פ
שחטא ,ישראל הוא".
ואף הוא יכול להיות חלק מעבודת המשכן.
וזה רק עניין של החלטה חזקה ונחושה ויזכה
שיתקיים בו "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

