בס"ד

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

פרשת השבוע :תצוה שבת זכור

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
סעודת פורים  -עת רצון
כתב הגה"ק רבי צבי מזידיטשוב זיע"א" :בפורים כל
העולמות נמצאים בשמחה וברצון ו"כל הפושט יד" בבקשה
"נותנים לו" את כל משאלות ליבו בבני חיי ומזוני רוויחי".
מסופר על האדמו"ר הרש"ב זיע"א :שבסעודת פורים הזכירו
לפניו חולה סופני שהיה במצב קשה מאד והרופאים נואשו
מחייו ,ולפלא תוך זמן קצר קם האיש מחוליו והבריא
לחלוטין .התבטא הצדיק ואמר :אם הייתם באים ביום אחר
לא הייתי יכול לברכו מאחר שנגזירה הגזירה ,אך בסעודת
פורים יש עת רצון גדול ואפשר לפעול בשמים יותר מכל
השנה כולה.
מסופר על הרבי מליובאוויטש שבסעודת פורים בשנת
תשט"ו היה שרוי בשמחה עצומה ,לפתע פנה לחסידיו
ואמר" :רצוני שכל היהודים יהיו "גבירים" ,מי שרוצה
עשירות שיגביה את ידו הימנית" .אך רק אחדים מהמסובים
קלטו את גודל השעה ועת הרצון הנדיר והרימו את ידיהם,
ונתברכו בעשירות מופלגת ,והם כיום מפורסמים מעשירי
העולם .הבה ננצל יום קדוש זה במשתה ושמחה אמיתית.

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום ו' שבת קודש
יום ג'
יום ב'
יום א'
יום ד' יום ה'
י' אדר יא' אדר יב' אדר תענית אסתר חג פורים שושן פורים טז' אדר
03.03.18 02.03.18 01.03.18 28.02.18 27.02.18 26.02.18 25.02.18

עלות השחר
5:00
זמן טלית ותפילין
5:07
זריחה  -הנץ החמה 6:15
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:27
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:01
חצות יום ולילה
11:54
מנחה גדולה
12:24
פלג המנחה
16:40
שקיעה
17:38
צאת הכוכבים
17:52

4:59
5:06
6:14
8:26
9:01
11:54
12:24
16:40
17:39
17:53

4:58
5:05
6:13
8:25
9:00
11:54
12:24
16:41
17:40
17:54

4:56
5:03
6:12
8:25
8:59
11:54
12:24
16:42
17:40
17:55

4:55
5:02
6:10
8:24
8:59
11:53
12:23
16:43
17:41
17:55

4:54
5:01
6:09
8:23
8:58
11:53
12:23
16:43
17:42
17:56

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
תצוה
פרשת השבוע:
ויאמר שמואל
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

17:17
18:08
18:47

4:52
4:59
6:08
8:22
8:57
11:53
12:23
16:44
17:43
17:57

גליון מס'

752

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
השלך על ה' יהבך

(לשבת זכור ופורים)
חודש אדר ,תוכו רצוף אהבת השי"ת עלינו ,ויש בו כדי לחזק את הלבבות במידת האמונה והביטחון.
ועל כן הורו לנו רבותינו ז"ל 'משנכנס אדר מרבים בשמחה' ,שכן אמונה וביטחון בהשגחת הבורא
יתברך – הוא הגורם העיקרי לסילוק מצוקות העיתים והתרופה הבדוקה למשברי הזמן .וכה הם דברי
דוד המלך ע"ה (תהלים לב ,י)' :והבוטח בה' חסד יסובבנו' ,והיינו שהבוטח בה' יודע שאין הקב"ה
מייחד שמו על הרעה ,וכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד ,וממילא אינו רואה סביבו מאומה זולת
'חסדי ה'' .וכזאת השיב רבי אמי לרבי יהודה נשיאה בגמ' מנחות (ט ,ב)' :מאי דכתיב (ישעיה כו ,ד)
בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים ,אמר לו ,כל התולה בטחונו בהקב"ה ,הרי לו מחסה בעולם
הזה ובעולם הבא' .הנה כי כן ,התולה בטחונו בה' – הרי זה חוסה בצל כנפיו ,ומי האיש אשר יחסה
תחת כנפי השכינה ובלבו ידאג על הבלי העולם הזה .וכן מצאנו בגמ' ראש השנה (כו ,ב)' :לא הוו ידעי
רבנן מאי דכתיב ,השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך (תהלים נה ,כג) .אמר רבה בר חנה ,יומא חד הוה
אזילנא בהדי ההוא טייעא ,הוה דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלא' (יום אחד הלכתי עם
גוי אחד והייתי טעון משא ,אמר לי קח יהיבך ושים על הגמל ,הבינו שיהבך זה משאך) .הרי לפנינו
מקרא מפורש ,שהקב"ה ברוב רחמיו מוכן ומזומן לשאת במשא תלאותיו של האדם ,ובלבד שישכיל
להשליך עליו את יהבו.
ועתה בוא וראה ,מהו גדר 'השלך על ה' יהבך' הנדרש מהאדם .הנה אחר שהכינה עצמה אסתר
לראות את פני המלך ,ביקשה להשיב למרדכי' :לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי
ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא
כדת וכאשר אבדתי אבדתי ,ויעבר מרדכי ויעש ככל אשר ציותה עליו אסתר .ויהי ביום השלישי ותלבש
אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך ...ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך
ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש ,ותען אסתר המלכה ותאמר שאלתי ובקשתי ,אם מצאתי חן בעיני
המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר
אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך' (מגילת אסתר ד ,טז-יז – ה ,א-ח) .והמתבונן במקראות אלו יראה
פליאה נשגבה עד מאוד ,שהרי עם ישראל היה שרוי בתענית 'שלושת ימים לילה ויום' ,ומתוך תפילה
ותחנונים נשאו את עיניהם אל אבינו שבשמים שיצליח את דרכה של אסתר להעביר את רוע הגזרה.
וראה זה פלא ,כאשר בא הנס לידה והציע לה המלך 'מה שאלתך וינתן לך' ,לא ביקשה אסתר על עמה
ועל מולדתה ,אלא זאת בקשה 'עוד יום אחד של משתה' .ויש לתמוה ,מה ראתה אסתר לדחות את
הישועה ביום נוסף .זאת ועוד ,מי גילה לה רז זה שגם למחר יתרחש אותו הנס ,וכי בכל יום מתרחיש
ניסא .וביותר יפלא ,מי התיר לה לאסתר להוסיף עוד יום אחד של צום ותענית לעם ישראל ,וכי לא די
להם בתענית של שלושת ימים לילה ויום .ברם לכשנתבונן היטב נמצא ,שיסוד גדול בתפילה וביטחון
לימדה בזה אסתר לעולם .שכן אמנם התפללו עם ישראל בשלושת הימים הללו ועמדו על נפשם
לפני הקב"ה מתוך צום ותחנונים ,אולם ניתן לשער שהיו עיניהם נשואות קצת לקראת שליחותה של
אסתר ,שהרי אחות לנו בבית המלך ואפשר שמשם תצא הישועה לעם ישראל .ואכן אסתר הבינה
זאת ,אולם גם ידעה שאי אפשר שתצמח ישועה אמיתית וגאולה נצחית בלא שישליכו את כל יהבם
לאבינו שבשמים ,בבחינת 'השלך על ה' יהבך' ללא שום תלות בחסדי בשר ודם ,וכמ"ש (תהלים קמו,
ג) 'אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה' .על כן ביקשה מהמלך עוד יום אחד של משתה,
וכשבאו ישראל לביתם אחרי תענית של שלושת הימים וביקשו לדעת מה עלה בגורל השליחות של
אסתר ,ושמעו שהמלך הציע לאסתר 'מה שאלתך וינתן לך' ולא ביקשה כלום על הצלת עמה
ומולדתה אלא בקשה עוד יום אחד של משתה! הבינו שאין להם על מי לסמוך אלא על אבינו
שבשמים ,וחזרו לבתי הכנסת ונשאו את עיניהם רק לאבינו שבשמים .ואכן התעוררות גדולה זו
עלתה למרום והתקבלה תפילתם ,וגם במשתה היין השני חזר שוב הנס של 'מה שאלתך וינתן
לך' .וזאת היתה כוונתה הטהורה של אסתר .ואפשר שזה עומק דברי הגמ' במגילה (טו ,ב)' :ת"ר
מה ראתה אסתר שזימנה את המן וכו' ,רבי נחמיה אומר כדי שלא יאמרו ישראל אחות לנו
בבית המלך ויסיחו דעתם מן הרחמים' ,ודו"ק.
המשך דבר רב העיר בעמוד "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה
לחבר את שני החצאים

נתינה זו של מחצית השקל מחדירה ביהודי הנותן את התחושה
שאינו אלא "מחצית" ואין לו שלימות בלי המחצית השניה שלו
שזה הקב"ה .וכמו שכתב הגה"ק המגיד ממעזריטש זיע"א :על
הפסוק "עשה לך שתי חצוצרות" ,המילה " -חצוצרות" נחלקת שני
מילים מלשון " -שתי חצאי צורות" .כלומר שה"שתי חצוצרות"
הם "הקב"ה ועם ישראל" שהם שני "חצאים" ,שכל אחד מהם
הוא כביכול "פלג גופא" ,כי הנשמה היא "חלק אלוקה ממעל" ,ורק
שניהם יחד הם צורה שלימה.

אם החרש תחרישי

פעם אחת שלח האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש זיע"א את בנו ,הרבי
הריי"צ בהיותו צעיר ,לשליחות חשובה של שתדלנות ציבורית בעיר
הבירה ,פטרבורג ,והורה לו בין השאר לנצל את הזדמנות שהוא נמצא
שם כדי לפעול גם כן לטובתו של איזה יהודי בעניין מסויים .כששב
הריי"צ משליחותו סיפר לאביו על כל מה שעשה והשיג ,והתבטא:
"את הטובה לפלוני עשיתי בהידור" .אמר לו אביו" :טעות בידך .את
הטובה עשית לעצמך ולא לפלוני .את הטובה לפלוני עשה הקב"ה,
ואתה עשית טובה לעצמך שבחרת להיות שליח של ההשגחה
העליונה" .והוסיף הרבי הרש"ב" :כך נאמר במגילת אסתר " -אם
החרש תחרישי בעת הזאת ,רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום
אחר" ,אלא שמי שהיה יכול לזכות בשליחות זו ,והיה בכוחו לפעול
ולהציל יאבד את הזכות הגדולה שנפלה בחלקו".

ונהפוך הוא – הפוך על הפוך

למה נקרא שמו של חג "פורים" בלשון רבים הלא שמו נקרא ע"ש
ה"פור" והיה ראוי לקרותו חג ה"פור" בלשון יחיד .מובא במדרש
תלפיות :כיצד הטיל המן את הפור ,המן הרשע היה חי חיי הפקרות
ומשחק בקוביה ,נטל את הקוביה שחקוק בה ספרות מששת צדדיה
והשליכה באויר ג' פעמים (כנגד חזקה) .פעם אחת נפלה הקוביה
על מס'  ,1ובפעם שניה וכן השלישית נפלה על מס'  ,3ויצא לו
המספרים העליונים בקוביה  ,1,3,3שמח המן שזה רומז ל"אגג" מלך
עמלק ,אות וסימן לכך שמזלו של המן שהוא מזרע עמלק למעלה
על העליונה .ולא זו בלבד אלא שאם נפלה הקוביה על הספרות
 ,1,3,3הרי הספרות הנגדיות החקוקות בתחתית הקוביה הן ,6,4,4
רמז ל"דוד" מלך ישראל ,אות וסימן לכך שמזלם של ישראל על
התחתונה ח"ו .כתב ה"בן איש חי" :שמרוב שנאתו של המן לעם
ישראל בכל פעם שנפלה הקוביה ויצא אגג למעלה הוא הפך לראות
את הסיפרה שבתחתית הקוביה הרומזת על דוד למטה אע"פ שהמן
היה מומחה במשחק הקוביה .אך בפעולה זו המן עצמו הפך בידו
את המזל של ישראל לטובה ובידו שם את "דוד" למעלה ואת "אגג"
למטה .לפיכך נקרא "פורים" בלשון רבים ע"ש שני הגורלות אחד
שיצא בגורל אגג למעלה ודוד למטה והשני שהמן הפך בידו את
הקוביה ובכך שם את דוד מלך ישראל למעלה ואת אגג מלך עמלק
למטה.

פורים – מלה בפרסית

"על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור" ,המלה "פור" היא
בשפה הפרסית .ולכן ,נאמר במגילה "הפיל פור" ומיד ההסבר "הוא
הגורל" .צריך להבין מה נשתנה פורים שנקרא בפרסית משאר הח–
גים שנקראו בלשון הקדש .הביאור בזה הוא מפני שלשון הקודש
מסמל את העולם הרוחני אך שאר לשונות אומות העולם מסמלים
את העוה"ז והגשמיות .חג פורים נקבע בלשון פרסי ללמדנו עיקר
הנס בגאולת פורים התרחש בזכות זה שמרדכי היהודי דבר ראשון
פעל במישור הרוחני ,כינס את היהודים בזעקה ותפילה וחזרה בת–
שובה ,ורק אח"כ התחיל בפעולות ההצלה בדרך הטבע .ובכך החדיר
לתודעת העם שהגזירה היא לא סתם מקרה ,אלא הכל מלמעלה,
והמצב הגשמי תלוי במצב הרוחני ,וכשאדם מתקן את דרכיו הוא
זוכה לניסים ונפלאות למעלה מהטבע.

אורות הכשרות
וברוח זו ,אמרתי לרמוז קצת מה שהובא בהלכה :שהפוסע פסיעה גסה
ניטל ממנו אחד מחמש מאות ממאור עיניו .ומה תקנתו ,שיטעם מכוס של
קידוש והבדלה .והתמיה בולטת ,מה לטעימת כוס של קידוש – עם רפואת
העיניים .ולפי האמור ,אפשר להטעים קצת פיסקה זו .שכן הפוסע פסיעה
גסה אינו אלא מקטני אמונה ,שאם לא כן מדוע הוצרך לפסוע לעבר עסקיו
יותר מכפי כוחו ,והלא מזונותיו קצובים לו ואין מוטל עליו להשתדל בהם
אלא לפי כוחו .והעושה כן ,אות וסימן הוא לקוצר 'ראייתו' .ועל כן תקנתו
בלגימת כוס של קידוש והבדלה ,שהרי בעצם קידוש השבת מוכיח האדם
לקונו ,שהגיע לדרגת מידת האמונה והביטחון.
והנה המתבונן בלידתו של משה רבינו ע"ה (שחל בחודש זה – ז' באדר),
ילמד פרק חשוב בהשגחת הבורא יתברך' :ויצו פרעה לכל עמו לאמר
כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון' (שמות א ,כב) .וצריך
ביאור ,הלא כבר גזר גזירה מעין זו קודם לכן' :ויאמר מלך מצרים למילדות
העבריות ...וראיתן על האבנים אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה'
(שמות א ,טו-טז) .ועיין שם ברש"י (ד"ה לכל עמו) אשר הרגיש בזה וביאר
תעלומה זו בטוב טעם ,וזה תוכן דבריו :אותו היום גזר גם על המצרים ,מפני
שבאותו היום נולד משה ואמרו לו אצטגניניו (חוזה בכוכבים) היום נולד
מושיען של ישראל .אלא שאין אנו יודעים אם ממצרים או מישראל ,ועל כן
אין די במה שגזרתה על המילדות העבריות .מיד גזר שבאותו היום ,כל הבן
הילוד היאורה תשליכוהו ,עכת"ד (וזה מדוקדק במ"ש 'ויצו פרעה לכל עמו'.
אולם יעויין שם בתרגום אונקלוס שפירש 'כל ברא דיתיליד ליהודאי' ,והיינו שגם
גזירה זו היתה רק על היהודים) .ואכן בתכנית זו ,ביקש פרעה להפר חלילה

מכל וכל את עצת ה' – ולעכב את ישועת ישראל ,בבחינת 'רבות מחשבות
בלב איש' .אך בוא וראה ,כיצד נתקיים בו 'ועצת ה' היא תקום' .שכן באותו
היום הושלכו אלפים רבים של תינוקות ליאור – המצרים טבעו בלב ים,
והיהודים שביניהם ניצלו בנס על ידי גל גדול שהביאם למדבר והמתינו שם
לאבותיהם עד שיצאו ממצרים .וכל אותו הזמן ,ינקו דבש מסלע ,כדברי
המדרש עה"פ (דברים לב ,יג) 'ויניקהו דבש מסלע' .הנה כי כן הללו טבעו
והללו ניצלו ,ורק תיבה אחת נשארה צפה על פני המים ,והיא תיבת מושיען
של ישראל אשר בגללו הושלכו כולם ליאור! זאת ועוד ,מי הצילו מתוך
היאור ,בתיה בת פרעה בכבודה ובעצמה! ומי גידלו ודאג לכל מחסורו
במשך עשרים שנה ויש אומרים ארבעים שנה תמימות ,פרעה בכבודו
ובעצמו! ומדוע בחר ה' בדרך זו של הצלה ,והלא יכול היה להצילו ככל
אחיו ולהביאו למדבר עד שיגיע זמן הגאולה .ברם ,רצה ה' בזה לחזק את
ליבותיהם של ישראל לדורות עולם מפני כל הקמים עליהם לרעה ,בבחינת
'רבות מחשבות בלב איש – ועצת ה' היא תקום'.

בברכת שבת שלום ומבורך

לכולל "לקח טוב"
שבנשיאות המרא דאתרא שליט"א

דרושים ספרי לימוד
טור ובית יוסף כרך ה'
חלק "יורה דעה"
ניתן להקדיש לרפואה ,ברכה ,הצלחה וכו'
בדבר פרטים נא לפנות לראש הכולל
הרב אברהם קמחי שליט"א

נייד050-9899688 :

בס"ד

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

הלכות אדר ופורים

משלוח מנות ,מתות לאביונים ,סעודת ושמחת פורים

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

הזמנה לכנס משגיחי הכשרות
לקראת "חג הפסח" הבעלט"א
בעזה"י יתקיים "כנס משגיחים"

בבית המדרש "קול יהודה"
(של כב' המרא דאתרא שליט"א)
רח' מנחם גבאי , 33שכונה ד' ,באר שבע,
ביום שלישי י"ב אדר תשע"ח ( )27.2.18בשעה 18:00
בהשתתפות
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א מר יהושע (שוקי) דמרי הי"ו
רב העיר וראש אבות בתי הדין

ממונה המועצה הדתית

הרב מאיר סויסא שליט"א
מנהל מחלקת כשרות מהדרין

הרב מיכאל כהן שליט"א
מנהל מחלקת כשרות

בברכת ברוכים הבאים

לשאלת רבים

לציבור
מודיעים
הרינו
שמשרדי הרבנות והמועצה הדתית
ברח' התלמוד 8

יהיו סגורים לקהל
עקב חג הפורים
ביום חמישי יד' אדר תשע"ח ( )1.3.18
ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב
ביום ראשון יז' אדר תשע"ח ( )4.3.18

למעט קבלת לויות בין השעות  8:00-10:00בבקר
לאחר מכן יש לפנות:
לרב אברהם לורבר במס' 054-4348735

בברכת פורים שמח!
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

בדבר פורים דמוקפין

קריאת המגילה ושאר מצוות הפורים בעיר באר שבע
הוא ב-י"ד אדר והמחמיר לקרוא המגילה ושאר מצוות הפורים גם
ב-ט"ו באדר כדי לצאת ידי חובת כל הדעות תבוא עליו ברכה!

להלן ציטוט מדברי כב' המרא דאתרא שליט"א כפי שפורסם בעבר.
כאן המקום איתי לפרסם את מה שפסקתי (בסיפרי חגים וזמנים)
ופרסמתי זה מכבר בשנים לכלל תושבי העיר בביטאון הרבנות
"אורות השבת"" :יש אומרים שבאר שבע היא בכלל הערים
המסופקות ,כלומר שיש ספק אם היתה מוקפת חומה מימות יהושע
בן נון .ועל כן ,כדי לצאת ידי חובת כל הדעות בלי פקפוק ,ראוי ונכון
לקיים את כל מצוות הפורים ,בשני הימים  -י"ד וט"ו באדר .אלא
שבארבעה עשר באדר (לילה ויום) יקראו את המגילה בברכות,
אך בחמישה עשר (לילה ויום) יקראו את המגילה בלא ברכות .וכן
אין להוציא ספר תורה לקרוא פרשת "ויבא עמלק" ,אלא ביום י"ד
באדר בלבד .וכמו כן אין לומר "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון,
אלא בארבעה עשר בלבד (לילה ויום) .ועל כל פנים ,כל הקהילות
בעיה"ק באר שבע שנהגו לקרוא רק בי"ד באדר ,רשאים להמשיך
במנהגם כי יש להם על מי לסמוך .והאמת והשלום אהבו.
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

לשאלת רבים

הננו להודיע כי על פי פסיקת כב' המרא דאתרא שליט"א סכום
"זכר למחצית השקל" עומד השנה על כ ₪ 22-לכל נפש
וכל המוסיף יוסיפו לו מן השמים לצאת ידי חובת כל הדעות.

תענית אסתר

יחול ביום רביעי
יג אדר תשע"ח ()28.2.18
תחילת הצום :בשעה 4:56
סיום הצום :בשעה 18:02

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי

שליט"א

יקבל קהל בביתו ביום הפורים ,יום חמישי יד' אדר תשע''ח

רבנו חיים פלאג'י זיע"א
"סגולה גדולה ונפלאה לומר כל התהילים
באשמורת הבוקר של יום פורים
שזמן זה הוא עת רצון גדול מאוד"
(מועד לכל חי)

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי
לעילוי נשמת

מרת אסתר בת מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

