
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

5:09
5:15
6:23
8:32
9:05

11:55
12:25
16:36
17:33
17:46

5:07
5:13
6:21
8:31
9:05

11:55
12:25
16:37
17:34
17:47

5:06
5:12
6:20
8:30
9:04

11:55
12:25
16:37
17:34
17:48

5:05
5:11
6:19
8:30
9:04

11:55
12:25
16:38
17:35
17:49

5:04
5:10
6:18
8:29
9:03

11:54
12:25
16:38
17:36
17:50

5:03
5:09
6:17
8:28
9:03

11:54
12:25
16:39
17:37
17:51

5:01
5:08
6:16
8:28
9:02

11:54
12:25
16:40
17:37
17:51

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
ו' אדר
21.02.18

יום ו'
ח' אדר
23.02.18

יום ה'
ז' אדר
22.02.18

יום ג'
ה' אדר
20.02.18

שבת קודש
ט' אדר
24.02.18

יום א'
ג' אדר
18.02.18

יום ב'
ד' אדר
19.02.18

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'

751

פרשת השבוע: תרומה

זמני הדלקת הנרות

תרומה
וה' נתן
17:11
18:03
18:40

פרשת השבוע:
הפטרה

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבנו תם:

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
לפום צערא אגרא

ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת... ַאְבֵני ׁשַֹהם ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאֹפד ְוַלֹחֶׁשן 
)שמות כה, ג-ז(
זהב וכסף ונחושת: כולם באו בנדבה איש איש מה שנדבו לבו, חוץ מן הכסף שבא בשוה מחצית השקל לכל אחד.
)רש"י(

כמה נעמו בזה דברי האור החיים אשר העיר, הרי אבני שוהם ואבני מילואים חשובים הם יותר מזהב 
וכסף, וא"כ היה לו להקדימם לפני הזהב והכסף. ותירץ, כיון שאבני שוהם ואבני המילואים באו להם 
בלא טורח וחסרון כיס – כמבואר בגמ' )יומא עה, א( שהיו עננים מביאים אותם, מה שאין כן שאר 
נדבות אשר בני ישראל נתנו אותם מכיסם בעמל וטורח, על כן סידר את נדבתם אחר כל הנדבות, 

עי"ש. הרי לפנינו גילוי מפורש בתורה, שחביב לפני הקב"ה מעט בצער – מהרבה שלא בצער.
וכמים צוננים על נפש עייפה הם בזה, דברי רבותינו אודות המעשה דרות וערפה המבואר במגילת 
רות. דהנה המתבונן בפשוטו של מקרא לא ימצא לכאורה הבדל בין רות – לערפה, שכן שתיהן 
ביקשו להתגייר עד שבכו והתחננו לפני נעמי להתלוות עמה. אך כשהפצירה בהן לשוב לעמם – 
'שבנה בנותי למה תלכנה עמי' )רות א, יא(, חזרה ערפה אל ארץ מולדתה אך רות המשיכה לדבוק 
בה – 'ותשאנה קולן ותבכנה עוד, ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה' )שם א, יד(. וכשהמשיכה 
נעמי להפציר ברות שתשוב עם ערפה אל עמה, המשיכה רות בתחנוניה – 'ותאמר רות אל תפגעי 
בי לעזבך לשוב מאחריך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר 
נעמי  מדוע שעתה  לתמוה,  יש  וא"כ  טז-יז(.  א,  )שם  ובינך'  ביני  יפריד  המות  כי  אמות...  תמותי 
לתחנוני רות יותר מאשר לתחנוני ערפה. ברם התשובה לזה, מפורש בכתוב 'ותרא כי מתאמצת 
היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה' )שם א, יח(. הנה כי כן עין רואה מכאן, כי רות זכתה להסתופף 
תחת כנפי השכינה עד היותה אמה של מלכות! רק בעבור תוספת 'המאמץ' אשר שכנע את נעמי 

כי ראויה היא לזה – 'ותרא כי מתאמצת היא'!
ופוק חזי לדבריו הנשגבים של רבי יהונתן אייבשיץ עה"פ: 'ולא שמעו אל משה מקוצר רוח' )שמות 
ו, ט(, ופי' הרב בזה הלשון: 'נראה דהטעם שלא שעבדו מצרים בשבט לוי היה, כי פרעה ראה בקסם 
שמשבט לוי יקום המושיע, ופרעה חשב מי שאינו בצרה אינו יכול להושיע כי נוצר תאנה יאכל 
פריה – מי שסבל גלות יהיה אח"כ לראש, ולכן לא שעבד את שבט לוי כלל', עי"ש. הרי לפנינו שגם 

פרעה הבין שבלא טורח ובלא עמל אי אפשר שתצמח הישועה, והבן.
והביאור בזה גנוז לענ"ד, בדברי המהר"ל )חידושי אגדות מכות כג, ב(. דהנה דרשינן התם עה"פ 
'רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש' )דברים יב, כג(: 'רבי שמעון בר רבי אומר, ומה אם 
על  להן  מתאווה  אדם  של  שנפשו  ועריות  גזל  שכר,  מקבל   – ממנו  קצה  אדם  של  שנפשו  הדם 
אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות'. ועל כך העיר המהר"ל, 
הרי שכרן של מצוות לא נתפרש, כמבואר להדיא במשנה )אבות ב, א(: 'הוה זהיר במצוה קלה 
כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות'. וא"כ יש לתמוה, מאי נפקותא אית לן בהאי 
קל וחומר דגמ', שכן מה לי שעושה מצוה בדבר שנפשו של אדם קצה ממנו – או שעושה מצוה 
בדבר שנפשו של אדם מתאוה לו, הרי בשתיהן אין אנו יודעים מהו שכרן של מצוות. ומכאן חידש 
המהר"ל, ששכר המצוה מתחלק לשניים: שכר 'המצוה' ושכר 'המאמץ' שבקיום המצוה. ולפי זה 
יש לומר דמ"ש במשנה דאבות )שם( שאין אנו יודעים שכרן של מצוות, היינו שכר המצוה. אולם 

שכר המאמץ שפיר אנו יודעים מהו, שכן נקבע הוא לפי גודל המאמץ, עכת"ד. איברא שזה 
מפורש במשנה עצמה )אבות ה, כג(: 'לפום צערא אגרא'. וכן אמרו באבות דרבי נתן )ג, ו(: 

'טוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה ברווח', והבן.
ועל כולנה, יש לנו להוכיח יסוד זה מדברי הש"ס )מגילה ג, א(: 'תרגום של נביאים יונתן בן 
על ארבע  ישראל ארבע מאות פרסה  ונזדעזעה ארץ  ומלאכי,  זכריה  חגי  עוזיאל אמרו מפי 
מאות פרסה, יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם. עמד יונתן בן עוזיאל 

על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי 

"ברכת הלבנה"
החל מליל חמישי ז' באדר

סוף זמנה ליל חמישי י"ד אדר ליל פורים כל הלילה.

לידתו של מנהיג
"כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה בגמרא:  כתוב 

הפור  כשנפל  בשמחה".  מרבין  אדר  משנכנס  כך 
באדר שמח המן ואמר, באדר מת משה ולא היה יודע

שבאדר נולד. וצריך להבין מה היתה שמחתו של המן, 
שבו אב  בחודש  ולא  באדר  נפל  שהפור  מזה  והרי 

החורבן והגלות, סימן שלא יוכל לממש את זממו.
יותר  צדיקים  של  מיתתן  "קשה  אחז"ל  בזה:  הביאור 
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 
ביום ההולדת הפרטי  כל אדם  וכמו שאצל  ביהמ"ק", 
"מזלו גובר", כ"ש וק"ו שאצל המנהיג הגדול משה רבינו 
לידתו  שיום  ישראל,  נשמות  כל  כלולות  שבנשמתו 
גובר  ועל כל ישראל שמזלם  משפיעה על כל החודש 
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.



שלושת עמודי העולם
לי  "ויקחו  למשכן.  "תרומה"  לתת  הציווי  נאמר  פעמים  שלוש 
"התרומה" אשר תקחו  וזאת  "תרומתי".  "תרומה"... תקחו את 
"תרומת  תרומות:  שלוש  כנגד  שזה  אומרים  חז"ל  מאיתם". 
קורבנות,  לצורך  השקלים"  "תרומת  המשכן,  לאדני  האדנים" 
עמודי  שלוש  כנגד  וזה  כולו.  המשכן  להקמת  המשכן"  ו"תרומת 

העולם תורה עבודה וגמילות חסדים. 

היו  שהאדנים  כשם  התורה,  לימוד  כנגד  היא  האדנים"  "תרומת 
היסוד למשכן והשראת השכינה, כך גם התורה היא הבסיס והמקור 

לכל ענייני המצוות והמעשים טובים להשראת הקדושה בעולם. 

שבכספי  כשם  התפילה,  עבודת  כנגד  היא  השקלים"  "תרומת 
כנגד  "התפילות  חז"ל  אמרו  כך  ציבור,  קורבנות  קנו  השקלים 
- מלשון קירוב, היא  קורבנות תיקנום". כי משמעותו של קורבן 
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 
המשכן  את  באמצעותם  ובנו  ונחושת,  כסף  זהב,  כמו  גשמיים 
גשמיים,  בחפצים  נעשות  המצוות  גם  כך  השכינה,  להשראת 

ובאמצעותם שורה הקדושה במציאות הגשמית של העולם.

בס"ד

אורות הכשרותאורות הפרשה
ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקות בישראל'. 
והדברים נשגבים מבינתנו, שכן יש לתמוה בגודל תביעה זו על ריב"ע עד 
שנזדעזעה ארץ ישראל ויצתה בת קול וכו', והלא אחר שזיכהו הקב"ה 
בחידושי אמת, בדין הוא שמותר לו לפרסמם ברבים ולא עוד אלא שמחויב 
הוא לעשות כן, שאם לא כן היה נקרא ח"ו 'גוזל למי שגילה לו – שלא 
גילה לו אלא לכתוב' )כלשון ספר חסידים סימן תק"ל, והביא דבריו בפלא יועץ( 
וכמבואר מפי ספרים וסופרים הפזורים בהרבה מאמרי חז"ל. וביותר יפלא, 
במה שהוצרך ריב"ע ללמד זכות על מעשהו – כדי שלא ירבו מחלוקות 
בישראל. ובהיותי בזה זימן השי"ת לידי את דברי התוס' רי"ד )שם( אשר 
לפי הנראה הרגיש בקושיא זו וכתב ליישב בזה הלשון: 'פירוש דכיון דכתב 
לפנינו  הרי  כדמעיקרא'.  למילפינהו  נפשייהו  מסרי  לא  דקראי,  תרגומא 
אשר  תורה'  של  'עמלה  חסרון  בעבור  היתה  ריב"ע  על  התביעה  שעיקר 
נגרם לעולם ע"י חיבורו הבהיר. ואנו אין לנו אלא להשתומם מכאן, עד כמה 
חביב לפני הקב"ה העמל בלימוד התורה. שהרי ודאי שרבו הלומדים ולא 
עוד אלא שכמות הלימוד עלתה לאין ערוך עם תרגומו של ריב"ע, ואף על 
פי כן עדיף לפני המקום מעט הכמות שיש בו 'עמל' עד שבעבור זה נזדעזעה 

ארץ ישראל ארבע מאות פרסה!
בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

כ - 22 ש"ח

מסעדת"נסים הגדול" חלבי/בשרי
רח' בן צבי 10, מגדלי רכבת, באר שבע

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה ההשגחה

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון
ג' באדר תשע"ח )18.2.18( בשעה 20:30 



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 ופורים
תענית אסתר ועל הניסיםפרשת זכור

תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי 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

תשלום    
  יקר

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

זהב, כסף ונחושת
וכסף  זהב  מאיתם,  תקחו  אשר  התרומה  "וזאת 
ונחושת" יש שלוש סוגי נתינת צדקה. שהם כנגד 

שלוש סוגים בעבודת ה'.

שהאדם  בריא,  הנותן  זה   - תיבות  ראשי  "זהב" 
נותן צדקה כל הזמן באופן קבוע מכל הלב ובשמחה, 
כשהכל בסדר והוא בריא. וכנגד זה הוא מייצג עבודת 
בכל  "בריא"  ה' מושלמת של הצדיקים, כשהמקיים 
ענייני התורה והמצוות. לכן נמשלה עבודה זו לזהב, 
המובחר מכל החומרים, שממנו נעשו הכלים החשובים 

שבמשכן. 

שנותן  פחד,  סכנת  כשיש   - תיבות  ראשי  "כסף" 
חולה  כשהוא  בלבבו  פחד  מרגיש  כאשר  רק  צדקה 
לו  וכנגד זה הוא מייצג אדם שקשה  למצבו.  וחרד 
השליליים  הדברים  כל  מול  העולם,  עם  להתמודד 
ועומד  שמציב העולם. אעפ"כ הוא מתחזק, מתגבר 

בכל כוחות נפשו מול ההפרעות והקשיים.

 
"נחושת" ראשי תיבות - נתינת חולה שאמר תנו, 
חולה  הוא  ורק כאשר  בחייו  כלל  צדקה  נותן  שאינו 
שכבר  ומרגיש  למות  נוטה  שהוא  לו  ומתברר  אנוש 
עומד לעזוב את העולם אז הוא מצווה שיתנו צדקה 
שמצבו  אדם  מייצג  הוא  זה  וכנגד  מותו.  לאחר 
התורה  בקיום  ביותר  ירוד  "חולה"  מוגדר  הרוחני 
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 
"ישראל  בפנימיותו  שהרי  חוץ  כלפי  רק  הוא  העגום 

אע"פ שחטא, ישראל הוא".
יכול להיות חלק מעבודת המשכן. וזה רק  ואף הוא 
עניין של החלטה חזקה ונחושה ויזכה שיתקיים בו 

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".


