
בס"ד

אחראי מערכת: הרב אברהם טריקיעורך: הרב עוזיאל אדרי

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

5:16
5:23
6:29
8:35
9:09

11:55
12:26
16:31
17:27
17:40

5:15
5:22
6:28
8:35
9:08

11:55
12:26
16:31
17:28
17:41

5:14
5:20
6:27
8:34
9:08

11:55
12:26
16:32
17:29
17:42

5:13
5:19
6:26
8:34
9:07

11:55
12:26
16:32
17:29
17:43

5:12
5:18
6:25
8:33
9:07

11:55
12:25
16:33
17:30
17:44

5:11
5:17
6:24
8:33
9:06

11:55
12:25
16:34
17:31
17:45

5:10
5:16
6:23
8:32
9:06

11:55
12:25
16:35
17:32
17:46

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
ער"ח אדר
14.02.18

יום ו'
ב' דר"ח אדר
16.02.18

יום ה'
א' דר"ח אדר
15.02.18

יום ג'
כה' שבט
13.02.18

שבת קודש
ב' אדר
17.02.18

יום א'
כו' שבט
11.02.18

יום ב'
כז' שבט
12.02.18

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

המשך דבר רב העיר בעמוד "אורות הכשרות"

גליון מס'

750

פרשת השבוע: משפטים - שבת שקלים

זמני הדלקת הנרות

משפטים
ויכרות יהוידע
17:05
17:57
18:33

פרשת השבוע:
הפטרה

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבנו תם:

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
אשר תשים לפניהם

ְוֵאֶלה ַהִמְשָפִטים ֲאֶשר ָתִשים ִלְפֵניֶהם )שמות כא, א(
פניהם: ולא לפני עובדי כוכבים. ואפילו ידעת בדין אחד שהן דנין אותו כדיני ישראל, אל תביאהו בערכאות שלהם.
שהמביא דיני ישראל לפני ארמיים, מחלל את ה' ומיקר שם העובד כוכבים להשביחם, שנאמר כי לא כצורנו צורם 
ואויבינו פלילים – כשאויבינו פלילים זהו עדות לעילוי יראתם. )רש"י(
וכה הם דברי הש"ס )גיטין פח, ב(: 'לפניהם – ולא לפני עכו"ם'. וזאת הלכה העלו כל המורים 
אשר מפיהם אנו חיים: )רמב"ם הלכות סנהדרין פכ"ו הלכה ז, רא"ש ורי"ף על הגמרא שם, טור ושו"ע 
חו"מ סימן כו סעיף א, וכל נושאי כליהם(. וכתבו האחרונים )סמ"ע שם ועוד( שאפילו אם הם דנים באותו 
הדין כדיני התורה, אסור לדון בפניהם. וגם אם יסכימו שני בעלי הדין לדון בפניהם, אין בכך כלום. 

והוסיף הרמ"א )שם( בשם הראשונים, שיש לנדות ולהחרים כל מי שעובר על הוראה זו.
חשוב לציין שאיסור זה הוא לאו דוקא בערכאות של גויים, אלא הוא הדין בבתי משפט של ישראל 
שאינם כפופים לדיני תורתנו הק'. וגדולי האחרונים הוסיפו שבית משפט של ישראל חמור יותר מערכאות 
של גויים, מפני שהם מחליפים את תורת אבותם בחוקים ומשפטים אחרים, ואין לך פגיעה וזלזול בתורה 
יותר מזה. וכה הם דבריו החמורים של הרמב"ם אודות אזהרה זו: 'וכל הבא לידון בפניהם הרי זה רשע 
וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו ע"ה'. והעתיקו את לשונו הטור ושו"ע שם. וכמה נוראים 
הם בזה דברי הרשב"א באחת מתשובותיו: 'ועושה אלה מפיל חומות התורה ועוקר שורש וענף. והתורה 
מידו תבקש. ואומר אני שכל הסומך בזה לומר דינא דמלכותא, טועה וגזלן הוא, ואפילו הגזלה ישיב – 
רשע מקרי, ובכלל עוקר כל דיני התורה השלימה. ומה לנו לספרי הקודש המקודשים שחברו לנו רבי 
ואחריו רבינא ורב אשי אם ילמדו בניהם דיני הגויים ויבנו להם במות טלואות בבית מדרסי הגויים חלילה. 

לא תהא כזאת בישראל ח"ו שמא תחגור התורה שק עליהם'. עד כאן דבריו המבהילים.
ואכן משפטי התורה הם מחיצה המבדילה ביננו לאומות העולם, והם הגורם העיקרי לבחירת ה' 
בנו כעם סגולה מכל העמים, כמבואר במדרש רבה )שופטים, ה(: 'אמר רבי לוי למה הדבר דומה 
למלך שהיו לו בנים הרבה, והיה אוהב את הקטן יותר מכולם. והיה לו פרדס אחד, והיה אוהבו יותר 
מכל מה שהיה לו. אמר המלך נותן אני את הפרדס הזה שאני אוהבו מכל מה שיש לי – לבני הקטן 
שאני אוהבו מכל בני. כך אמר הקב"ה, מכל האומות שבראתי איני אוהב אלא את ישראל, שנאמר 
)הושע יא, א( כי נער ישראל ואוהבהו. מכל מה שבראתי איני אוהב אלא את הדין שנאמר )ישעיה 
סא, ח( כי אני ה' אוהב משפט. וע"י שאתם מגביהין אותי בדין אף אני עושה צדקה ומשרה קדושתי 

ביניכם, שנאמר )ישעיה ה, טז( והאל הקדוש נקדש בצדקה'.
ועתה בא וראה שהעובר על אזהרה זו, הרי שהוא מותח על עצמו את מידת הדין רח"ל. ולעומתו 
מידת  עצמו את  על  מעורר  הרי שהוא  תורה,  פי משפטי  על  ורק  אך  וענין  דבר  בכל  לידון  הנזהר 
הרחמים. וכה הם דברי המדרש )שם(: 'רבי אליעזר אומר במקום שיש דין אין דין, ובמקום שאין דין יש 
דין. כלומר, אם נעשה הדין למטה אין הדין נעשה למעלה, ואם לא נעשה הדין למטה נעשה למעלה'.

זאת ועוד שעל פי המבואר בטור )חו"מ סימן א(, הסיבה לחורבן ירושלים והגלות המרה שבאה 
בעקבותיו, וכנגד זה המפתח לגאולה העתידית – גנוז הוא בקיום מצוה זו, וזה לשונו: 'לא חרבה 
ירושלים ולא גלו ישראל אלא על שבטלו המשפט וכו'. ובמשפט עתידה להיפדות כדכתיב )ישעיה א, 
כז( ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. והוא מקרב הגאולה, דכתיב )שם נו, א( שמרו משפט ועשו 

צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות'.
ועל כן כל איש הירא לדבר ה' ואשר כבודה של תורה חשובה בעיניו, צריך לפנות לבית דין רבני 
בכל דבר וענין. ואם יסרב בעל דינו להזמנת בית הדין, יוכל לתובעו בפני ערכאות כשהוא מצויד 
בהיתר בית הדין. כמו כן יש מצבים אשר מותר בהם לפנות לערכאות, על פי היתר של מורה הוראה 

מוסמך. וכל השומר על כבודה של תורה, היא תגן בעדו ובעד כל ב"ב אלף המגן, אמן.
מעשה ידוע אירע בעיר וילנא, באשה אחת אשר זמן קצר לאחר נישואיה נעלם בעלה. זמן רב 
חיפשו אחריו, עד שנואשו ממנו. והנה ביום מן הימים, הופיע אדם בלתי מוכר בעיר הטוען כי הוא 

בעלה של העגונה, וגם מסר סימנים מיוחדים אשר רק הבעל המבוקש היה יכול לדעת מהם. 

"שבת מברכין"
המולד ביום חמישי, שעה 15:09 ו-3 חלקים

ראש חודש אדר בימים חמישי ושישי הבעל"ט.

משנכנס אדר מרבין בשמחה
"בריא"  ישראל  של  מזלם  אדר  שבחודש  אומרים  חז"ל 
זה מסתדר עם מש"כ  איך  להבין  וצריך  וחזק,  - תקיף 
בגמרא "אין מזל לישראל" שישראל לא שייכים למזלות 

והם למעלה מהם. 
הביאור בזה: נשמות ישראל שורשם ממקום גבוה ועליון 

ונתלב לעוה"ז  למטה  כשירדו  אך  המזלות,  לכל  –מעל 
וכתב  המזלות.  נעשו תחת שלטון  גשמיים,  בגופים  שו 
ועל  לטובה".  מזלו  משתנה  וזכות  תפילה  ש"ע"י  רש"י 
כן אמרו חז"ל "אין מזל לישראל" שבכוחם של ישראל 
לטובה.   אותו  ולשנות  ולהפוך  המזל  שליטת  את  לבטל 
אבל על חודש אדר כתב בשו"ת הריטב"א שמה שאמרו 
חז"ל "מזלם של ישראל גובר", היינו אפילו ללא תפילות 
וללא זכויות ועל כן נפסק להלכה ש"משנכנס אדר מרבין 
בשמחה" כי מזלם של כל עם ישראל יהיה אשר יהיה ללא 
יוצא מן הכלל גובר תקיף ומוצלח. יה"ר שהקב"ה ירים 
למען  בקרוב  ויושיענו  למעלה  ישראל  עמו  קרן  ויגביה 

שמו יתברך. אמן.   



בס"ד

אורות הכשרותאורות הפרשה
בית הדין ישב על מדוכה זו, ואחרי חקירה ודרישה, הגיע למסקנה שהוא אכן 
הבעל המבוקש. אך האשה סירבה לקבל פסיקה זו, יען כי ליבה אומר לה 
שאין זה בעלה. הביאו בני משפחתה את הדבר בפני רבינו אליהו הלא הוא 
הגאון מוילנא, שמע הרב את נימוקי בית הדין וטענת האשה, והציע לבדוק 
עוד פרט קטן: יגש החתן עם חותנו לבית הכנסת, ויצביע על המקום בו ישבו 
יחדיו לאחר הנישואין... ניגשו כולם לבית הכנסת, ולתדהמת הנוכחים לא 
ידע 'החתן' להצביע על מקום ישיבתו בבית הכנסת. מיד פסק הגר"א, אין 
זה אלא רשע ורמאי שקיבל את כל הסימנים מהחתן האמיתי, אך פרט זה 
שכח לבקשו. שכן רשע מעין זה, הדבר האחרון העולה על דעתו זה 'מקום 

בברכת שבת שלום ומבורךהתפילה בבית הכנסת'!

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה בעירנו הק',
כמידי חודש בשבת מברכין, גם בשבת זו

פרשת "משפטים" - שבת שקלים,
ישא מדברותיו בהלכה ובאגדה

כבוד המרא דאתרא הגאון הגדול 
רבי יהודה דרעי שליט"א

הרב הראשי וראב"ד באר שבע

בהיכל בית הכנסת
"רינת ירושלים – היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א"

רח' הגלבוע 1 שכונה ה' בליל שבת בתפילת ערבית
)תפילת מנחה בשעה 16:45(.

זמן הציבור מו
בברכת ברוכים הבאים ושבת שלום ומבורך

בית הכנסת רינת ירושליים
היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה משמחת

זמן הציבור מו
בברכת ברוכים הבאים ושבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

להסיר מכשול
הרינו להביא לידיעת הציבור מס' דברים
אשר באי שימת לב נכשלים בהם ח"ו.

1. בחנויות למוצרי מזון ישנם מוצרים אשר מכילים 
חלב/ אבקת חלב עכו"ם אך נמכרים בתפזורת/במשקל 

כמו שוקולדים/ סוכריות וכד' והם ללא סימון.
כמו"כ במעדניות ישנם סוגי גבינות, כמו גבינה צהובה 

וכד', שמכילים חלב/ אבקת חלב עכו"ם,
יש לשים לב לסימון במוצרים האלו.

2. בתותים יש נגיעות חרקים גדולה מאוד,
ואין לאוכלם ללא ניקוי ובדיקה יסודית.

3. הארטישוק נגוע ביותר על ידי חרקים רבים לעיתים 
עשרות ואף מאות חרקים בראש אחד המסתתרים בין 

העלים הרבים,
ויש להיזהר באכילתן ללא בדיקה יסודית.

בברכה מחלקת הכשרות.



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

אורות ההלכה

הלכות אדר פורים - מקרא מגילה

תשובות הלכתיות משולחנו של מורינו המרא דאתרא
הרה"ג יהודה דרעי שליט"א



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

לבקש חיים

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה

ורחל בת סימי 

לעילוי נשמת
מרת אסתר בת מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

אורות עונג שבת

ארבעת השומרים
"השוכר",  "השואל",  בפרשתנו  המוזכרים  השומרים  ארבעת 
יהודים:  סוגי  ארבעה  מייצגים  חינם".  ו"שומר  שכר"  "שומר 
"השואל" הוא נהנה מהדברים שהוא שואל, אך אינו נותן שום 
תמורה למשאיל. זה מייצג את האדם האנוכי והחומרי שכל כולו 
רק  הם  חייו  וכל  העוה"ז  הבלי  ותענוגות  תאוות  בתהום  שקוע 
עיסוק סביב עצמו, בחיפוש אחר טובתו הגשמית האישית בלבד, 
ולא עולה על דעתו לשלם תמורה לה' יתברך על רווחתו הכלכלית 
ולקיים תורה ומצוות או לעזור לזולתו ולו במשהו, אינו חש שהוא 
חייב למישהו משהו תמורת חיי השפע הברוכים שלו. אם כי עדיין 
יתכן שהוא נשאר מאמין בלב ויודע ומכיר מי האדון האמיתי על 

חייו ורכושו.

וחשיבות  עדיפות  מייחס  שהוא  בכך  לשואל  דומה  "השוכר" 
גבוהה לחומריות וגשמיות, כאשר העוה"ז ותענוגיו תופסים מקום 
מרכזי בחייו, ומול עייניו עומדת ג"כ רדיפה מתמדת אחר עצמו 
וטובתו האישית. אבל בכל זאת שונה הוא, שהוא חש שעליו לתת 
תמורה מסויימת לה' יתברך שהשפיע עליו כל כך הרבה טובה 
ומספק לו את צרכיו, לכן הוא מקיים תורה ומצוות וכשמזדמן הוא 
עוזר ומסייע אך רק במעט לזולת. ענייני הרוחניות לא מעניינים 

אותו כלל, ואינו לוקח ברצינות הנדרשת את התורה והמצוות. 

ומתמסר  עוסק  כולו  שכל  נעלה  אדם  מייצג  שכר"  "השומר 
בשמחה  רב,  בחשק  והמצוות  התורה  את  ומקיים  לרוחניות 
וחסד.  צדקה  עשיית  להרבות  מוקדשים  חייו  וכל  ובהידור,  רבה 
וחש שמטרתו הסופית בחיים היא קיום רצון ה', ולזה נתונות כל 
מעייניו. אך לעומת זאת הוא נכשל בגאווה ומלא בתחושה חזקה 
של שביעות רצון וסיפוק עצמי. ומתהלך כל חייו בהרגשת גאווה 
מרוממת כשבראשו מנכרת השאלה איך יתכן שלאחר מותי יהיה 
בכלל מציאות של גן עדן כל כך גדול ונשגב לפי רום מעלתי ורוב 
צדקותי. אך מגיע למסקנה שהקב"ה הרי הוא כל יכול וכנראה 

הוא יעשה בריאה מיוחדת של גן עדן מופלא ומיוחד בשבילו.

שכל  והעניו,  הצדיק  השלם,  האדם  את  מייצג  חינם"  "השומר 
ויראת  ה'  כולו מלא אהבת  וכל  נעלית,  ה'  חייו רצופים עבודת 
ה' בהתמסרות רבה ועצומה בעמלה של תורה ובקיום המצוות 
בהידור גדול מתוך שמחה של מצווה וטוב לבב. וחש שכל מה 
שנברא הוא רק כדי להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, וביאתו 
לעולם רק בשביל לשמש את קונו. בעייניו, חייו ורכושו אינם שלו 
כלל אלא הם רכוש של הקב"ה שנמסר לו כפיקדון, ליבו פתוח 
כאולם ומעניק מכיסו לכולם, אצלו רגיל וטבעי הוא שחייו וכל 
כוחו יוקדשו בשביל האחר בכל עת וזמן, המסירות לעשיית צדקה 
וחסד הוא דבר נורמלי שבשיגרה. וכל ימי חייו מתהלך בתחושת 
ענווה גדולה ועצומה ובביטול מוחלט להקב"ה, ובהרגשה שלא 
מגיע לו כלום ולא חייבים לו כלום, או איזו תמורה כל שהיא על 
המאמצים בתורה במצוות ובמעשים טובים שלו. ואדרבא בטוח 
לו  וניתן  חינם  חסד  עמו  עשה  ה'  לו,  שיש  מה  שכל  ליבו  בכל 

מאוצר של "מתנת חינם". 


