בס"ד

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

עורך

תרומה

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
הגבביעים ההפוככים שבמננורה

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום א'
ט׳
אדר

יום ב'
י׳
אדר

יום ג'
יא׳
אדר

5:04
5:10
6:18
8:29
9:03
10:00
11:54
12:25
16:39
17:36
17:50

5:02
5:08
6:17
8:28
9:02
10:00
11:54
12:25
16:39
17:37
17:51

5:01
5:07
6:16
8:27
9:02
9:59
11:54
12:25
16:40
17:38
17:52

יום ו'
חג
פורים

שבת קודש
שושן
פורים

)(27.2.21) (26.2.21) (25.2.21) (24.2.21) (23.2.21) (22.2.21) (21.2.21

עלות השחר
5:05
זמן טלית ותפילין
5:11
זריחה  -הנץ החמה
6:19
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:29
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:04
סו�ז ברכות ק�ש
10:00
חצות יום ולילה
11:54
מנחה גדולה
12:25
פלג המנחה
16:38
שקיעה
17:35
צאת הכוכבים
17:49

5:00
5:06
6:15
8:27
9:01
9:59
11:54
12:24
16:40
17:38
17:52

4:59
5:05
6:14
8:26
9:01
9:58
11:54
12:24
16:41
17:39
17:53

בבר כת הלב נה

החל ממוצאי שבת זכור "פרשת תרומה".
סוף זמנה ליל שישי " ערב חג פורים" כל הלילה.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:

הפטרה לספרדים:
הפטרה לאשכנזים:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

מנהל מערכת

הרב אברהם טריקי

תרומה
ויאמר שמואל

כה אמר
17:14
18:06
18:44

4:57
5:04
6:13
8:25
9:00
9:58
11:54
12:24
16:42
17:40
17:54

כבוד האדם וחירותתו

ַדּבֵ ּר אֶ ל בְ ּנֵי י ְִש ָׂראֵ ל וְ י ְִקחוּ לִ י תְ ּרוּמָ ה מֵ אֵ ת ָכּל אִ ישׁ אֲשֶ ׁר י ְִדּבֶ נּוּ לִ בּ ֹו תִ ְּקחוּ אֶ ת תְ ּרוּמָ תִ י
)שמות כה ,ב(

ידבנו לבו :לשון נדבה ,והוא לשון רצון טוב.
)רש"י(

כבר דקדקו המפרשים על כפילות הלשון 'ויקחו לי תרומה' – ו'תקחו את
תרומתי' ,וכן מדוע נקט לשון 'ויקחו' במקום 'ויתנו' ,וכן מה ביקש הכתוב
להדגיש במ"ש 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו' .ונראה לבאר כל זה בס"ד,
בהקדם לתמיהת הפוסקים ,מדוע לא תיקנו רבותינו ברכה על מצות הצדקה
כשם שתיקנו בכל המצוות שבתורה ,ואף במצוות דרבנן מצינו שתיקנו
ברכה .ומצאנו בזה תשובות שונות ברבותינו הראשונים והאחרונים :יש
אומרים ,מפני שהיא מצוה התלויה בדעת אחרים ,והואיל ויש לחוש שמא
לא ירצה העני לקבל ממנו ונמצאת ברכתו לבטלה ,לכן מעיקרא לא תיקנו
בה ברכה .ויש אומרים ,שלא רצו לעכב את העני עד שיגמור המברך את
ברכתו ,כדמצינו בגמ' )תענית כא ,א( אודות נחום איש גם זו שלא הספיק
לפרוק מזון מחמורו עד שמת העני .ועוד כהנה תירוצים אשר אכהל"ב.
והקרוב אלי בזה ,הוא ביאור רבותינו הראשונים ,שלא תיקנו ברכה על
הצדקה ,מפני שירדו חכמים לסוף דעתם של רוב הבריות – שאינם נותנים
צדקה בלב שמח .ובאמת מצאנו בחז"ל בפרשתנו ,שביקש הקב"ה ממשה
לדבר עם בני ישראל בלשון רכה ופיוס ,מפני שהיא מצוה הכרוכה בחסרון
כיס .ואכן עינינו הרואות ,שמלאכת איסוף התרומות איננה משימה קלה
כלל ועיקר ,ומעטים הם התורמים בלב שמח מתוך כוונה טהורה לקיים
את המצוה בתכלית השלימות .ברם מי שהגיע להכרה שמזונותיו קצובים
לו ואינו נותן כלום משלו ,אלא משל הקב"ה – בבחינת מה שאמרו 'תן לו
משלו כי אתה ושלך שלו' ,אזי יקל עליו לתת צדקה ביד נדיבה ובנפש חפצה.
ולא יהיה כדוגמת אותו תינוק ,שנתן לו אביו עשר סוכריות ,ואחר כך ביקש
ממנו סוכריה אחת ,והלה בטיפשותו משך בכתפו וסירב להיענות לבקשת
אביו .וזה שאמר הכתוב' :דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה' ,רוצה לומר
שרק מי שהגיע להכרה שהוא 'לוקח' משלי ואינו נותן כלום משלו ,אזי יוכל
להגיע לנדב הלב – 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו' ,והבן.
ובאמת לכשנתבונן נראה ,שנדבת הלב האמורה בכאן ,אינה רק להידור
מצוה אלא היא עיקר המצוה .שכן פשוט הוא שאין הקב"ה צריך לממונם
של ישראל כדי לבנות את המשכן וכליו ,וכל מגמתו לבנות את המשכן
דוקא מכספם של ישראל ,היתה ככל הנראה תנאי יסודי בהקמת המשכן.
דהנה הרואה יראה ,שמצות איסוף התרומות לבניית המשכן היתה למחרת
יום הכיפורים .והיינו שקודם לכן בשבעה עשר בתמוז ירד משה כשלוחות
הראשונות בידו ,ושברם כשראה חטא העגל .ואחר כך עלה שוב למרום
ושהה שם עוד ארבעים יום ,וירד ביום הכיפורים כשהלוחות השניות בידו.
ומיד למחרת ציוה הקב"ה על בניית המשכן מכספי העם ,ובאחד בניסן
הוקם המשכן .וכה הם דברי הספורנו )שמות לב(' :הוצרך לעשות המשכן
והודיע שיקרה זה בסיבת רוע בחירת ישראל ,כי אמנם בסוף ארבעים יום
הראשונים נתן הלוחות מעשה אלוהים לקדש את כולם לכהנים וכו' והמה
מרו והשחיתו דרכם ונפלו ממעלתם' ,עכ"ל .ומכלל דבריו נמצאנו למדים,
שהקמת המשכן באה בעקבות חטא העגל ,והיינו שקודם לכן לא היו
צריכים כלל למשכן ,מפני שהיו קדושים מצד עצמם והקב"ה שכן בתוכם.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

בברכת שבת שלום ומבורך

יום ד'
יב׳
אדר

904

דבר רב העיר שליט"א

כתב המדרש שמהאור של המנורה שבמקדש האיר העולם כולו
בשפע טוב ,מבאר הרבי שעל כן נקבעו הגביעים שבמנורה
הפוכים כפי שצייר הרמב"ם כשהבסיס שלהם כלפי למעלה
ופיהם לכיוון למטה להורות על הרעפת השפע ,וכן ללמדנו
שבשביל להאיר ולהשפיע על חברך עליך לתת את עצמך .וכן ביאר
רבי יצחק אלחנן מקובנה זיע"א שעל הכרובים נאמר 'ופניהם
איש אל אחיו' ,ואילו בנביא נאמר 'ופניהם לבית' ,ותירצו במסכת
בבא בתרא 'כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ,כאן בזמן
שאין ישראל עושין רצונו של מקום' ,כלומר ,כשישראל מאירים
פנים ועוזרים ומסייעים 'איש אל אחיו' ,כי אז הם עושים רצונו
של מקום ,ואילו בזמן ש"פניהם לבית" כשכל אחד דואג רק
לביתו ולעצמו ,או אז אין עושים רצונו של מקום.

יום ה'
תענית
אסתר

׳׳

"שבת זכור"

גליון מס'

בס"ד

דבר רבני השכונות
הרה"ג אברהם טריקי שליט"א
רב שכונה ד׳ ורב חברה ״קדישא״ באר-שבע

" לקרר ולזלזל "

"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים ,אשר
קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ,ואתה עייף ויגע ולא ירא
אלהים ...תמחה את זכר עמלק מתחת את זכר עמלק מתחת השמיים
לא תשכח") .דברים כ"ה – י"ז ,י"ח ,י"ט( שאלה :כיצד שייך לזכור את
עמלק ,וכן למחותו? הרי איננו יודעים כלל מיהו עמלק?! ועוד ,הגמרא
)ביומא נד (.אומרת שבלבלו את כל האומות .וא"כ לא שייך לדעת מי
העם אשר הוא מזרע עמלק? וכן ,מדוע הדגישה התורה בפסוקים
פעמיים את המלה "בדרך" ? באיזה דרך עוסקים ,ועל איזה דרך
מדברים? ועוד ,מהו עניין זה של " אשר קרך" שזה מה שגרם לעם
להיות עייף ויגע ,ולא לירא מה' ? ושמשום כך אנו צריכים למחותו
לדורי דורות ,ואסור לנו לשכוח ולסלוח על מעשה זה! מה היה כל כך
גרוע שם? מספרת הגמרא )ע"ז י"ח ע"א("תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן
קסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו אמר לו חנינא אחי ,אי אתה
יודע שאומה זו מן השמיים המליכוה ,שהחריבה את ביתו ושרפה את
היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת ואני
שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר
תורה מונח לך בחיקך .אמר לו :מן השמיים ירחמו ,אמר לו  :אני
אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו ,תמה
אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש ,אמר לו :מה אני לחיי
העולם הבא? אמר לו כלום מעשה בא לידך? אמר לו :מעות של פורים
נתחלפו לי במעות של צדקה ,וחילקתים לעניים ,אמר לו :א"כ מחלקך
יהיה חלקי ,ומגורלך יהא גורלי" .ושואלים :רבי חנינא בן תרדיון
מוסר את עצמו בשביל ללמוד וללמד את התורה ,לוקח סיכון כה
עצום שיכולים חלילה לשרוף אותו יחד עם ס"ת שלמד ולימד ,ואחרי
כל זאת שאלו רבי יוסי בן קסמא :כלום מעשה בא לידך? ועונה לו רבי
חנינא בן תרדיון  ,כן ,נתחלפו לי מעות של צדקה עם מעות של פורים
וחלקתי הכל לעניים! פלא – פלאים!!! כמה פרוטות שהתערבבו לו
ולבסוף נתנם לצדקה ,וכי מעשה לכאורה פעוט זה יותר גדול ממה
שמסר נפשו לההרג על קידוש ה' בשביל ללמוד וללמד? ועליו רבי
יוסי אומר לו" :יהי חלקי עם חלקך" ,ומגורלך יהא גורלי ,מה ראה
רבי יוסי במעשה זה שבזכותו חשב שכך יזכה לעולם הבא ,מה שלא
היה זוכה אילו רק היה מוסר נפשו בשביל לימוד התורה? על שאלה
זו ,ועל סיפור זה בגמרא ,הסביר רבי יעקב ניימן זצ"ל :כי עבודת
ה' לא נמדדת בשמיים בכמות לא באיכות ,יש מעשה קטן שנחשב
בשמיים מאד ויש מעשים גדולים שאינם חשובים למעלה ,בשמיים
מתחשבים בעיקר בטהרת הלב והמחשבה ,יכול האדם למסור את
נפשו על קידוש ה' ,אבל בשמיים חוקרים עד כמה כוונותיו היו לשם
שמיים ,כי דבר שעושים בפרהסיה יש חשש לאיזה פניות הוא נוטה,
לכן פחד רבי חנינא בן תרדיון אולי אין מסירות נפשו בכל לבבו ונפשו
לשם שמיים ,אבל חלוקת המעות שנתחלפו לו נעשתה בצינעה אם כן
בוודאי עשה זאת לשם שמיים" .עמלק" ידע את נקודת התורפה של
עם ישראל ,הוא לא אומר לך תוריד את הכיפה ,תגזור את הפאות,
תפסיק לשמור שבת ,אל תניח תפילין ,הוא לא כזה טיפש גדול ,הוא
יודע שאם הוא יתחיל כך ,אף אחד לא ישמע לו ,ולכן מה הוא עושה?
מקרר! מוריד קצת את ההתלהבות מהמצוות ,כמו שאנשים אומרים
היום ,אל תגזים ,אל תהיה יותר מדי פנאטי וכדו' ,אין שום סיבה
ללבוש כיפה גדולה העיקר כיפה ,מי חייב פאות גם הרבנים פעם לא
היו להם ,ופאה נכרית?! זה יותר צנוע ממטפחת ,כי זה מכסה הכל.
וכך אלף תירוצים ואמתלאות לטהר את השרץ ,ולקרר את הבריכה.
וזה מה שפירש רש"י )דברים כה ,י"ח .בשם המדרש(" :דבר אחר ,לשון
קור וחום ,צננך והפשירך מרתיחתך ,שהיו העובדי כוכבים יראים
להילחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים ,משל לאמבטיה
רותחת שאין כל בריה יכולה לירד לתוכה ,בא בן בלייעל אחד קפץ
וירד לתוכה ,אע"פ שנכווה ,הקרה אותה בפני אחרים" .יזכנו השי"ת
שלא נתקרר בתורה ובמצוותיה ונזכה להתחמם באש התורה.

אורות הכשרות
אך לאחר שחטאו ,היו זקוקים למשכן למען תשרה השכינה
בתוכם .ומעתה שוב לא יפלא ,מדוע היו צריכים ישראל לבנות
את המשכן מכספם ,שכן חטאם הוא שגרם להקמת המשכן,
ולא עוד אלא אפשר שזה היה התנאי העיקרי לתיקון חטאם.
וכן יובן בזה מדוע הקפידה תורה שתהא תרומתם בנדבת הלב
שהוא מתוך 'רצון טוב' )כלשון רש"י( ,שהרי זה מעין קרבן כפרה,
אשר על החוטא להביאו מכספו ומרצונו ,כמ"ש 'אדם כי יקריב
מכם' – לרצונו!
ואכן בזה נבדל קרבן הבל – מקרבנו של קין ,כמפורש בתורה
)בראשית ד ,ג-ו(' :ויהי מקץ ימים רבים ויבא קין מפרי האדמה
מנחה לה' .והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע
ה' אל הבל ואל מנחתו .ואל קין ואל מנחתו לא שעה .ויחר
לקין מאוד ויפלו פניו' .וצריך להבין ,במה נשתבחה מנחתו של
הבל יותר ממנחתו של קין .אך המדקדק בלשון הכתוב ימצא,
שמנחתו של קין באה 'מפרי האדמה' ,והיינו שלא הקריב
מעצמו כלום .אך לעומתו ,מנחת הבל באה 'מבכורות צאנו'
– מעצמו הקריב! ולכן שעה הקב"ה לקרבנו ,יען כי רחמנא
ליבא בעי ,והבן.
וזה עומק דברי הכתוב 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו
את תרומתי' ,והן הם דברי רש"י הקצרים 'רצון טוב' ,שכן כבר
הוכחנו שאין ערך לתרומת ישראל בבניית המשכן בלי רצון
טוב!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

כ  28 -ש"ח

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם טריקי
המאמר נכתב לע"נ הזכה והטהורה
של מ"א ועט"ר רחל בת סימי ע"ה
שהשבוע יחול יום פטירתה
ת.נ.צ.ב.ה.

יחול ביום חמישי
יג׳ אדר תשפ״א )(25.2.21
תחילת הצום :בשעה 5:00
סיום הצום :בשעה 17:52

בס"ד

אורות ההלכה
דאתראא
המראא דאתר
של מורנו ר

הגאוןן הגדול רבי יהודה דרעי
הגאו

הלכות אדר פורים
משלוח מנות ,מתנות לאביונים ,סעודת ושמחת פורים

בס"ד

יהודה דרעי

הרב
הרב הראשי וראש אבות בתי הרין
באר שבע

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

Rabbi YEHUDA DERY

Chief Rabbi and Head of Rfbbinical Courts
Beer-Sheva, Israel
ד' אדר תשפ"א
16.02.2021

שות
סיות ובתי מדרש
תי ככנס
אודדות חובת החייסוון בבת
וכל המשרתיים בקודש בברבנות באר שבע
לקראת פתיחת שערי בתי הכנסת ובתי המדרש הצפויה אי"ה בשבוע הבא ,הנני להודיע כדלהלן:
 .1הכניסה לבתי הכנסת ובתי המדרש )רשת הכוללים לאברכים ובעלי בתים ומדרשיות( וכל מערך
שיעורי התורה בעיר ,תותר רק למחלימים או למתחסנים או למציגים בדיקת קורונה שבועית.
 .2כמו כן משרתי הקודש בשירות הציבורי :מנהלי מחלקת הכשרות הנישואין והמקוואות,
משגיחי הכשרות והמפקחים ,מסדרי חופה וקידושין ,בלנים ובלניות ,יורשו להמשיך בתפקידם
בכפוף לאמור לעיל.
 .3האחריות לביצוע הוראה זו מוטלת על רבני וגבאי בתי הכנסת ,ראשי בתי המדרש והכוללים,
מגידי השיעורים ,מנהלי המחלקות.
 .4תוקף הוראה זו לבתי הכנסת ובתי המדרש וכו' ,תחול מיד עם פתיחתם הצפויה בעוד כשבוע
ימים .ולגבי המשרתים בקודש ,החל מיום ראשון ט"ז אדר ).(28.2.2021
 .5על הציבור להיערך לכך מבעוד מועד ,כדי למנוע אי נעימות ועוגמת נפש.
הוראה זו היא בהמשך להוראת גדולי ישראל מכל החוגים אשר הורו להתחסן מבלי כל חשש
או פקפוק ,וכבר הורו רבותינו בתלמוד )סנהדרין קי ,א( כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר שכינה,
ואין מקום למהרהר אחר השכינה להסתופף במקום שהשכינה שורה בו בבתי כנסיות ובתי מדרשות!
* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

בברכת והסירותי מחלה מקרבך
ידידכם ומוקירכם מאוד

יהודה דרעי

הרב הראשי וראב"ד באר שבע

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.
לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה ז�ל

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

לעילוי נשמת
הרבנית רחל טריקי ע�ה
בת סימי ז�ל

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי

שליט"א

הרינו להודיע לציבור כי כב� רב העיר שליט�א
יקבל קהל בביתו ביום פורים
יום שישי יד� אדר תשפ�א )(26.2.21
בין השעות  8:30עד 11:00
ברחוב עמרי  ,8וילות מצדה באר-שבע

נא להקפיד על הנחיות משרד הבריאות

