
׳׳

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

המשכן והשבת  הממון כמו אש
'זה יתנו', מפרש רש"י הראה לו כמין מטבע של אש. מבאר 
היא  האש  אש,  כמו  הממון  זיע"א  מליז'נסק  אלימלך  רבי 
גם  האש  אך  בלעדיו,  יכול  העולם  שאין  וחיוני  חשוב  דבר 
דבר  הממון  כך  כולו.  העולם  את  ולהחריב  לשרוף  עלולה 
חשוב הוא ביותר כאשר האדם יודע לנהוג בו כראוי, לדברים 
דבר  גם  הוא  אך  טובים,  ולמעשים  לצדקה  ונעלים  טובים 
וחורבן.  הרס  תקלה  לכל  שורש  להיות  ועלול  ביותר  מסוכן 
הבהמית'  ל'נפש  רומז  אש'  של  'מטבע  הריי"צ  הרבי  כתב 
שעיקרה אש ורתיחה, שהרי היצר הרע עיקרו 'מידות' שהן 
לו  שיתנו  רוצה  נפש" הקב"ה  כופר  יתנו,  "זה  'האש'.  יסוד 
עושה  קודש  באש  ובלהט  בהתלהבות  ה'  עבודת  הנפש,  את 
מניע  כוח  להיות  התאוות  את  והופכת  האדם,  בנפש  מהפך 

אדיר 'נרדפה לדעת את ה''.

כבר העירו המפרשים, מה ענין מצות השבת אצל מלאכת המשכן. זאת ועוד, מדוע היה 
צריך רש"י להשמיענו שמשה הקהיל את העם 'למחרת יום הכפורים'. אך לכשנתבונן נראה, 
שהצד השוה שבין שלושת העניינים הללו: המשכן השבת ויום הכפורים, הוא מעלה יתירה 

של 'כפרת עוונות'.
'עדות  כא(:  לה,  )שמות  פקודי המשכן משכן העדות  עה"פ אלה  רש"י  דברי  ידועים  דהנה 
לישראל שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם'. ולפי הנראה, 
מקור דבריו הוא מדברי המדרש )תנחומא שם(: 'אמר משה )לקב"ה( אני מפוייס שמחלת להם, 
אלא שצריך להודיע לעיני האומות ש 'ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן'. והיינו 
במעמד  אך  לישראל.  הקב"ה  בין  הפרידה  הראשון,  אדם  מחטא  שנגרם  הנחש  שזוהמת 
הנשגב בהר סיני, פסקה זוהמתן וחזרו להיות דבקים בקב"ה בלי מחיצות, כמאמר הכתוב 
)שמות כ, כא( 'בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך'. ואילולי חטא העגל, 
לא היו צריכים כלל לבניית המשכן, כמבואר בספורנו )שם( עה"פ בכל מקום... אבוא אליך 
וזולתם, כי אמנם  וזהב  'לא תצטרך למשוך הנהגתי אליך באמצעיים של כסף  וברכתיך: 
אבוא אליך וברכתיך', עי"ש. אך כיון שחטאו בחטא העגל, אף על פי שנמחל להם כדברי 
הכתוב 'סלחתי כדבריך', מכל מקום לא חזרה השכינה לדור עמהם כבתחילה בלי אמצעי, 
ועל כן הוצרכו למשכן, כמבואר בספורנו )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'. הרי לפנינו 
מפורש, שיסוד הקמת המשכן, היה לאות ועדות לישראל שמחל להם הקב"ה על חטא העגל.

וכן הוא ממש לענין השבת. שכן מצאנו לגבי שמירת השבת, מעלה יתירה של כפרת עוונות. 
עובד  כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו  יוחנן  רבי  'אמר  ב(:  קיח,  )שבת  הגמ'  דברי  וכה הם 
עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר )ישעיה נו, ב( אשרי אנוש יעשה זאת... שומר שבת 
מחללו – אל תקרי מחללו אלא מחול לו'. ועוד איתא התם: 'כל המתפלל בערב שבת ואומר 
ויכולו, שני מלאכי השרת המלווין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו וסר עונך 
וחטאתך תכופר' )ישעיה ו, ז(. ובמדרש תנחומא )פר' בראשית( הפליגו לאמר, דעדיף עונג שבת 
יותר מאלף תעניתות, עי"ש. וגם אדם הראשון שב מחטאו בהתקדש עליו השבת הראשונה, 
עדן  מגן  לאדם הראשון  שגירשוהו  יט(, אותה שעה  )בראשית  אליעזר  דרבי  בפרקי  כמבואר 
אחר שחטא, היה ערב שבת בין השמשות, התחיל השבת להיות סניגור על ששמר את השבת, 
ובזכות השבת ניצול מדינא של גיהנם. וכיון שראה האדם כוחה של שבת, מיד עמד ואמר 
מזמור שיר ליום השבת', עכת"ד. הנה כי כן עין רואה, שיש בשבת כוח מיוחד של 'כפרה'. 
יום מכפר, כדברי הכתוב  עיצומו של  יום הכפורים, אשר  לגבי  ואין צריך לומר שכן הוא 

)ויקרא טז, ל( 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו'.
ועל כן משה רבינו ע"ה, בבואו לצוות את בני ישראל על מלאכת המשכן אשר נועד לבשר 
יום הכפורים – בו זכו ליטהר  על כפרת חטא העגל, מצא לנכון להקהילם דוקא למחרת 
מעוונם. ופתח במצות השבת, המכפרת אפילו על עוון עבודה זרה כדוגמת חטא העגל, כמו 
על  הקב"ה  להם  שויתר  לישראל  'עדות'  להיות  המשכן  בניית  על  ציוה  ולבסוף  שנתבאר. 

מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו בתוכם )כלשון רש"י(, והבן.
אלא שעדיין לא נצא ידי חובתנו בזה, עד שנבין מהו סוד כוחם של כל אלו לכפר על בני 

ישראל – יותר ממצות התשובה הנוהגת בכל עת ובכל מקום.
והקרוב אלי בזה, הוא בהקדם לביאור נכון בדברי המשנה ביומא )פה, ב(, דתנינן התם: 
'אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, 
שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם )יחזקאל לו, כה(. ואומר מקוה ישראל ה' )ירמיה 
מדוע  להעיר,  ויש  ישראל'.  את  מטהר  הקב"ה  אף  הטמאים  את  מטהר  מקוה  מה  יג(,  יז, 
הוצרך רבי עקיבא ללמוד ענין זה משני כתובים שונים, הרי הצד השוה שבהם הוא שישראל 
נטהרים לפני ה' כשם שמים טהורים מטהרים את הטמאים. ובפרט שהלימוד השני אינו 
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תופעות משונות 
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זמני הדלקת הנרות

ויקהלפרשת  השבוע:
ויכרות יהוידעהפטרה  לספרדים:
בן שבע שניםהפטרה לאשכנזים:

17:18כניסת  השבת:
18:10יציאת  השבת:

18:49רבנו  תם:

כישרון יש לנצל
‘וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טוו את העיזים’ )לה, 
גבי  על  הטווייה  את  לעשות  נצטוו  לא  הנשים  הרבי  מבאר  כו(, 
העיזים, אלא שנתעוררו מעצמן לעשות זאת. הן הבינו כי כישרון 
מיוחד זה, שחונן אותם הקב”ה, נועד כדי שינצלו אותו בעשיית 

המשכן.

התורה המשכן והנשים
‘וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טוו את העיזים’ )לה, 
כו(, מבאר הרבי הריי”צ בשני מקומות בתורתנו הנשים נזכרות 
לכלל  השייכים  דברים  שני  של  בהקשר  וזאת  הגברים,  לפני 
ישראל: מתן תורה ונדבת המשכן. במתן תורה נאמר ‘כה תאמר 
ישראל’,  לבני  ‘ותגד  כך  ורק אחר  הנשים,  ג(,  )יט,  יעקב’  לבית 
הנשים’,  על  האנשים  ‘ויבואו  נאמר  המשכן  ובנדבת  הגברים. 

כפירוש הרמב”ן, שהנשים קדמו לגברים בהבאת נדבותיהן.

הבית הפרטי ובית מקדש
'ויבואו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת 
וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה'' )לה, כב(, 
רבה  בזריזות  תרומתן  את  הביאו  הנשים  הריי”צ  הרבי  מבאר 
עוד לפני הגברים. הנה בבניית המקדש הפרטי, בחוג המשפחה, 
צריכים להשתתף הן הבעלים הן הנשים, אך הנדבות הראשונות 
למקדש המשפחתי הן שייכות לאשה, כי היא עקרת הבית עיקרו 
נותנת את ‘תכשיטיה’ לחינוך הילדים  של הבית. כאשר האשה 
ולהארת הבית באור התורה, נעשה הבית משכן לתורה ולמצוות 

והקב”ה שוכן בו.

המראות הצובאות
‘ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושת במראות הצובאות אשר 
צבאו פתח אהל מועד’ )לח, ח(, כתב בעל התניא זיע”א בתרומת 
המשכן נכללו זהב, כסף ונחושת, אך לא היה דבר מבריק זולת 
וכנו  הכיור  וכנו.  הכיור  נעשו  שמהן  הצובאות”,  “המראות 
מפורטים אחרונים מכל כלי המשכן, ושימושם בראש כל עבודות 

המשכן, כי “נעוץ תחילתן בסופן”.

ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם... 
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון לה'
)שמות לה, א-ב(
ויקהל משה: למחרת יום הכפורים
כשירד משה מן ההר.
)רש"י(

"שבת מברכין"
המולד אור ליום חמישי שעה 3:51 ו-17 חלקים.

ראש חודש אדר ב' בימים חמישי ושישי הבעל״ט.

בית דין צדק לענייני ממונות 
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לפרטים: הרב אלעזר ביטון שליט״א
נייד: 052-7670510

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.

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
ער״חכח' אדר א'כז' אדר א'כו' אדר א'

 אדר ב'
א' דר״ח
 אדר ב'

ב' דר״ח 
ב' אדר ב'אדר ב'
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8:258:258:248:238:228:228:21סו"ז ק"ש לדעת מג"א
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11:5411:5311:5311:5311:5211:5211:52חצות יום ולילה
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אורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה
אלא היקש, וא"כ מדוע הוצרך להיקש כאשר יש בידו כתוב מפורש. ועל 
כגון דא מצאנו בכמה דוכתיה בש"ס שהקשו 'מאי ואומר'. ועוד יש להבין 
משמעות הטהרה המיוחדת שבאה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו, עד שדרש 
עליה 'אשריכם ישראל'. וכן יש להבין כפילות הכתוב: 'כי ביום הזה יכפר 
לפני ה' תטהרו', מדוע חזר הכתוב  עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם 
'לפני ה' תטהרו'. ברם לכשנתבונן נראה, שאינה דומה טהרת  להדגיש – 
הקב"ה – לטהרת המקוה. שכן 'וזרקתי עליכם מים טהורים', משמע שדי 
אפילו בטיפה אחת של מים הניתז עליו. מה שאין כן 'מקוה ישראל', אשר 
כידוע אינו מטהר אלא אם כן נתקיימו בו כל דיני המקוה וגם כל גופו של 
או  אחת  שערה  אפילו  חיסר  ואם  מים,  של  סאה  בארבעים  טובל  האדם 
יום הכפורים  וזוהי מעלת טהרת  לו טבילה.  חציצה כל שהיא לא עלתה 

אשר היא לפני ה' ממש, כמו שנאמר 'לפני ה' תטהרו'!
ואם כנים אנו בזה, נמצאנו משכילין גם במעלת כפרת יום השבת – על 
פני שאר הימים, שכל המשמר את השבת כהלכתה ומכבדה בכל כוחו, הרי 
שהוא ממליך את השי"ת על כל הבריאה ושמח במלכותו בבחינת 'ישמחו 
במלכותך שומרי שבת', ולכן זוכה להתענג על ה' – 'אז תתענג על ה''. זאת 
ועוד שנעשה שותפו של הקב"ה במעשה בראשית, ואין לך ביטוי של דבקות 
בקב"ה גדול מזה. ועל כן בדין הוא שזוכה ליטהר מעוונותיו על ידי הקב"ה 
בכבודו ובעצמו, בבחינת 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם'. וכן יובן 
אחד  כל  בלב  השכינה  בהשראת  הוא  עניינו  כל  שהרי  המשכן,  ענין  בזה 
ואחד מישראל, ואין לך התקרבות ודבקות בה' גדולה מזו, ומכאן מעלתו 

המיוחדת לכפר על בני ישראל.
הללו: המשכן  העניינים  מן המדב"ר, שאכן שלושת  העולה  תורת  זאת 
והתקרבות  אהבה  של  בעבותות  המה  קשורים   – הכפורים  ויום  השבת 
לבורא יתברך, ומכאן כוח מעלתם המיוחדת לכפרת עוונותיהם של ישראל. 
וזה לענ"ד הקשר הברור שבין השבת למשכן הרמוז בפתח פרשתנו, וכן זהו 

עומק דברי רש"י אשר צירף אליהם גם את יום הכפורים, והבן.

הצדקה חוזרת
'ונתנו איש כופר נפשו' )ל, יב(, כתב 'בעל הטורים' המילה 'ונתנו' נקראת כך 
גם מסופה לתחילתה. לומר לך כל מה שאדם נותן לצדקה יחזור אליו, ולא 
יחסר לו דבר בשל כך. טעמי המקרא של המילה 'ונתנו' הם 'קדמא ואזלא'. 
ללמדנו שהאדם צריך להקדים במתן הצדקה, לרוץ ולתת לנצרך. כדאיתא 
במסכת שבת )קד, א(, אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים מאי 
לרוץ  גומל חסדים  של  דרכו  דל"ת שכן  לגבי  דגימ"ל  כרעיה  פשוטה  טעמא 

אחר דלים.

היצר הבוער כאש
נתינת  זיע״א  מקוברין  משה  רבי  מבאר  יב(,  )ל,  נפשו'  כופר  איש  'ונתנו 
הצדקה מכונה ״מטבע של אש״, מפני שכדי לתת צדקה על האדם להתגבר על 
היצר הבוער כאש המתייצב כנגדו בכל כוחו, המוצא תירוצים מדוע להימנע 
ממתן הצדקה, והאדם נדרש למאמץ עילאי כדי לנצחו. לכן הצדקה נחשבת 

כופר נפש.

זיכוך פי אלף
זיע״א עבודת הצדקה  הבעל התניא  יב(, מבאר  )ל,  'ונתנו איש כופר נפשו' 
״צדקה  נאמר  זה  ועל  ככה.  פעמים  וליבו של האדם אלף  מוחו  מזככת את 
והרמה,  הפרשה  'תרומה'  במילה  פירושים  שני  הרבי  מבאר  גוי״.  תרומם 
ושניהם עולים בקנה אחד כשאדם מפריש מכספו לדברים של קדושה, הוא 

מרים אותם מחומריותם וגשמיותם ומעלה אותם לרוחניות ולקדושה.

מחצית השקל
רבי אלעזר  יג(, מבאר  )ל,  'זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל' 
על  העובר  'כל  בבחינת  והוא  בעבירה,  נכשל  יהודי  אם  זיע״א  מסאסוב 
עשה  ואם  מחצית,  אלא  שאינו  להתבונן  'מחצית'  היא  תקנתו  הפקודים', 

מצווה אחת, הכריע את הכף לזכות.

לתקן את האש
כזה  לו  ואמר  לו כמין מטבע של אש  רש״י הראה  יג(, מפרש  )ל,  יתנו'  'זה 
יתנו. מבאר רבי מנחם מנדל מקוצק זיע״א משה רבנו תמה איך מטבע פשוט 
יתנו״.  לו הקב״ה מטבע של אש ואמר ״כזה  נפש. הראה  כופר  יכול להיות 
הבאה  והתלהבות  אש  מתוך  אלא  סתם,  מטבע  של  תהיה  לא  הנתינה  אם 

מהתעלות הנפש, או אז זה יהיה כופר נפש.

שני ארנקים
'זה יתנו' )ל, יג(, אמר רבי זושא מאניפולי זיע״א כשאני יוצא לאסוף כספים 
לצורכי צדקה, אני לוקח איתי שני ארנקים אחד בעבור הכסף ואחד בעבור 

הביזיונות. 

מחצית הנשמה
'זה יתנו' )ל, יג(, מבאר רבי חנוך מאלכסנדר זיע״א 'שקל' בגימטרייה 'נפש'. 
עליו  ומוטל  נשמה,  מחצית  השקל',  'מחצית  השמים  מן  ניתנה  יהודי  לכל 
ובמעשים טובים, שתהיה  ה'  להעלות את המחצית הנשמה שבידו בעבודת 

שווה במדרגתה למחצית הראשונה.

עצם הנשמה
'זה יתנו' )ל, יג(, מפרש רש״י הראה לו כמין מטבע של אש ואמר לו כזה יתנו. 
מבאר הרבי כתב הרמב״ם הדין במחצית השקל הוא שכופין את מי שלא נתן 
עד שייתן. ללמדנו שגם כאשר הדבר קשה לאדם לעשותו, והוא עושה זאת 
מתוך כפייה, גם נתינה כזו היא מטבע של אש, מאחר שהיא קשורה בעצם 

הנשמה.

אתה רק חצי
'זה יתנו' )ל, יג(, ״מחצית השקל״ למה מחצית דווקא. מבאר הרבי ללמדנו 
אותו  משלים  ומי  דבר.  חצי  אלא ״מחצית״,  אינו  לעצמו  כשהוא  שיהודי 
להיות דבר שלם הקב״ה ויהודי שני. כשאדם עוזר לזולת נעשים שניהם דבר 

שלם, ועל ידי כך הוא זוכה לברכת ה' ביתר שאת ויתר עוז.

נדבת המשכן
כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה'״ )לה, ה(, כתב האדמו״ר ה'שפת אמת' 
מגור זיע״א ״כל נדיב לב״ יביא את נדיבות ליבו עם התרומה. על האדם לתת 

לא רק את כיסו, אלא גם ליבו, לתרום בחשק ומתוך חיות.

מוכן ומזומן
כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה'״ )לה, ה(, כתב ה'מגד ירחים' לפני קיום 
מצווה יש הנוהגים לומר ״הנני מוכן ומזומן לקיים המצווה״. מדוע כופלים 
אבל  מצווה,  לעשות  תמיד  שמוכנים  מי  יש  שכן  ומזומן״,  ״מוכן  ואומרים 
הכיס'.  לכן  'עד  העממי  הפתגם  כלשון  כסף,  להם  תעלה  לא  שהיא  בתנאי 
אומרים ״הנני מוכן ומזומן״, הנני מוכן לא רק לעשות את המצווה, אלא גם 

לשלם תמורתה במזומן.

ברצון מכל הלב
זה  יקר'  ה'כלי  כתב  ג(,  )לו,  בבוקר'  בבוקר  נדבה  עוד  אליו  הביאו  'והם 
סימן לנדבה הניתנת ברצון ומכל הלב, שהנותן בא בעצמו ומביאה ״בבוקר 

בבוקר״, משכים ונותן.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לפרטים נוספים ניתן לפנות למפקח ברים
הרב מיכאל כהן 054-4348736

או למחלקת הכשרות: 08-6204026

חל איסור מוחלט להכניס 
כל מיני קינוחים למינהם

בר מתוקים / בר פירות / עוגות
 עוגיות / פיצוחים / שתיה חריפה וכד'

ללא אישור כשרות חד פעמי
מטעם רבנות מוסמכת

 ובתיאום עם משגיח הכשרות במקום

על פי הוראת הרבנות הראשית לישראל

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת כשרות מהדרין

שע"י הרבנות באר-שבע

הודעה משמחת
הננו להביא לידיעת בעלי השמחות והאירועים

כי ניתן לקבל בכל האולמות והקייטרינג 
אירוע "כשר למהדרין" 

מטעם בד"ץ הרבנות באר-שבע
וזאת בהודעה לפחות  של 3 ימים לפני האירוע
למפקח הרב דורון חג'ג' 054-8196498

שימו לב! רק אירוע הנושא תעודה מיוחדת מטעם בד"ץ ב"ש 
ומוצבת בשערי האולם הינו תחת פיקוחינו ואחריותינו.

הבהרה
"ארוע מהדרין" המושגח על ידנו הוא על 
כל הארוע ולא על מס' שולחנות בודדות 

ואין אנו אחראים על אמירות למינהם 
אלא רק בהצגת תעודה במקום האירוע

הלכות אדר פורים - מקרא מגילה

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתראשל מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי הגאון הגדול רבי יהודה דרעי יהודה דרעי שליט"אשליט"א

בס"דבס"ד



אורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה
אלא היקש, וא"כ מדוע הוצרך להיקש כאשר יש בידו כתוב מפורש. ועל 
כגון דא מצאנו בכמה דוכתיה בש"ס שהקשו 'מאי ואומר'. ועוד יש להבין 
משמעות הטהרה המיוחדת שבאה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו, עד שדרש 
עליה 'אשריכם ישראל'. וכן יש להבין כפילות הכתוב: 'כי ביום הזה יכפר 
לפני ה' תטהרו', מדוע חזר הכתוב  עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם 
'לפני ה' תטהרו'. ברם לכשנתבונן נראה, שאינה דומה טהרת  להדגיש – 
הקב"ה – לטהרת המקוה. שכן 'וזרקתי עליכם מים טהורים', משמע שדי 
אפילו בטיפה אחת של מים הניתז עליו. מה שאין כן 'מקוה ישראל', אשר 
כידוע אינו מטהר אלא אם כן נתקיימו בו כל דיני המקוה וגם כל גופו של 
או  אחת  שערה  אפילו  חיסר  ואם  מים,  של  סאה  בארבעים  טובל  האדם 
יום הכפורים  וזוהי מעלת טהרת  לו טבילה.  חציצה כל שהיא לא עלתה 

אשר היא לפני ה' ממש, כמו שנאמר 'לפני ה' תטהרו'!
ואם כנים אנו בזה, נמצאנו משכילין גם במעלת כפרת יום השבת – על 
פני שאר הימים, שכל המשמר את השבת כהלכתה ומכבדה בכל כוחו, הרי 
שהוא ממליך את השי"ת על כל הבריאה ושמח במלכותו בבחינת 'ישמחו 
במלכותך שומרי שבת', ולכן זוכה להתענג על ה' – 'אז תתענג על ה''. זאת 
ועוד שנעשה שותפו של הקב"ה במעשה בראשית, ואין לך ביטוי של דבקות 
בקב"ה גדול מזה. ועל כן בדין הוא שזוכה ליטהר מעוונותיו על ידי הקב"ה 
בכבודו ובעצמו, בבחינת 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם'. וכן יובן 
אחד  כל  בלב  השכינה  בהשראת  הוא  עניינו  כל  שהרי  המשכן,  ענין  בזה 
ואחד מישראל, ואין לך התקרבות ודבקות בה' גדולה מזו, ומכאן מעלתו 

המיוחדת לכפר על בני ישראל.
הללו: המשכן  העניינים  מן המדב"ר, שאכן שלושת  העולה  תורת  זאת 
והתקרבות  אהבה  של  בעבותות  המה  קשורים   – הכפורים  ויום  השבת 
לבורא יתברך, ומכאן כוח מעלתם המיוחדת לכפרת עוונותיהם של ישראל. 
וזה לענ"ד הקשר הברור שבין השבת למשכן הרמוז בפתח פרשתנו, וכן זהו 

עומק דברי רש"י אשר צירף אליהם גם את יום הכפורים, והבן.

הצדקה חוזרת
'ונתנו איש כופר נפשו' )ל, יב(, כתב 'בעל הטורים' המילה 'ונתנו' נקראת כך 
גם מסופה לתחילתה. לומר לך כל מה שאדם נותן לצדקה יחזור אליו, ולא 
יחסר לו דבר בשל כך. טעמי המקרא של המילה 'ונתנו' הם 'קדמא ואזלא'. 
ללמדנו שהאדם צריך להקדים במתן הצדקה, לרוץ ולתת לנצרך. כדאיתא 
במסכת שבת )קד, א(, אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים מאי 
לרוץ  גומל חסדים  של  דרכו  דל"ת שכן  לגבי  דגימ"ל  כרעיה  פשוטה  טעמא 

אחר דלים.

היצר הבוער כאש
נתינת  זיע״א  מקוברין  משה  רבי  מבאר  יב(,  )ל,  נפשו'  כופר  איש  'ונתנו 
הצדקה מכונה ״מטבע של אש״, מפני שכדי לתת צדקה על האדם להתגבר על 
היצר הבוער כאש המתייצב כנגדו בכל כוחו, המוצא תירוצים מדוע להימנע 
ממתן הצדקה, והאדם נדרש למאמץ עילאי כדי לנצחו. לכן הצדקה נחשבת 

כופר נפש.

זיכוך פי אלף
זיע״א עבודת הצדקה  הבעל התניא  יב(, מבאר  )ל,  'ונתנו איש כופר נפשו' 
״צדקה  נאמר  זה  ועל  ככה.  פעמים  וליבו של האדם אלף  מוחו  מזככת את 
והרמה,  הפרשה  'תרומה'  במילה  פירושים  שני  הרבי  מבאר  גוי״.  תרומם 
ושניהם עולים בקנה אחד כשאדם מפריש מכספו לדברים של קדושה, הוא 

מרים אותם מחומריותם וגשמיותם ומעלה אותם לרוחניות ולקדושה.

מחצית השקל
רבי אלעזר  יג(, מבאר  )ל,  'זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל' 
על  העובר  'כל  בבחינת  והוא  בעבירה,  נכשל  יהודי  אם  זיע״א  מסאסוב 
עשה  ואם  מחצית,  אלא  שאינו  להתבונן  'מחצית'  היא  תקנתו  הפקודים', 

מצווה אחת, הכריע את הכף לזכות.

לתקן את האש
כזה  לו  ואמר  לו כמין מטבע של אש  רש״י הראה  יג(, מפרש  )ל,  יתנו'  'זה 
יתנו. מבאר רבי מנחם מנדל מקוצק זיע״א משה רבנו תמה איך מטבע פשוט 
יתנו״.  לו הקב״ה מטבע של אש ואמר ״כזה  נפש. הראה  כופר  יכול להיות 
הבאה  והתלהבות  אש  מתוך  אלא  סתם,  מטבע  של  תהיה  לא  הנתינה  אם 

מהתעלות הנפש, או אז זה יהיה כופר נפש.

שני ארנקים
'זה יתנו' )ל, יג(, אמר רבי זושא מאניפולי זיע״א כשאני יוצא לאסוף כספים 
לצורכי צדקה, אני לוקח איתי שני ארנקים אחד בעבור הכסף ואחד בעבור 

הביזיונות. 

מחצית הנשמה
'זה יתנו' )ל, יג(, מבאר רבי חנוך מאלכסנדר זיע״א 'שקל' בגימטרייה 'נפש'. 
עליו  ומוטל  נשמה,  מחצית  השקל',  'מחצית  השמים  מן  ניתנה  יהודי  לכל 
ובמעשים טובים, שתהיה  ה'  להעלות את המחצית הנשמה שבידו בעבודת 

שווה במדרגתה למחצית הראשונה.

עצם הנשמה
'זה יתנו' )ל, יג(, מפרש רש״י הראה לו כמין מטבע של אש ואמר לו כזה יתנו. 
מבאר הרבי כתב הרמב״ם הדין במחצית השקל הוא שכופין את מי שלא נתן 
עד שייתן. ללמדנו שגם כאשר הדבר קשה לאדם לעשותו, והוא עושה זאת 
מתוך כפייה, גם נתינה כזו היא מטבע של אש, מאחר שהיא קשורה בעצם 

הנשמה.

אתה רק חצי
'זה יתנו' )ל, יג(, ״מחצית השקל״ למה מחצית דווקא. מבאר הרבי ללמדנו 
אותו  משלים  ומי  דבר.  חצי  אלא ״מחצית״,  אינו  לעצמו  כשהוא  שיהודי 
להיות דבר שלם הקב״ה ויהודי שני. כשאדם עוזר לזולת נעשים שניהם דבר 

שלם, ועל ידי כך הוא זוכה לברכת ה' ביתר שאת ויתר עוז.

נדבת המשכן
כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה'״ )לה, ה(, כתב האדמו״ר ה'שפת אמת' 
מגור זיע״א ״כל נדיב לב״ יביא את נדיבות ליבו עם התרומה. על האדם לתת 

לא רק את כיסו, אלא גם ליבו, לתרום בחשק ומתוך חיות.

מוכן ומזומן
כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה'״ )לה, ה(, כתב ה'מגד ירחים' לפני קיום 
מצווה יש הנוהגים לומר ״הנני מוכן ומזומן לקיים המצווה״. מדוע כופלים 
אבל  מצווה,  לעשות  תמיד  שמוכנים  מי  יש  שכן  ומזומן״,  ״מוכן  ואומרים 
הכיס'.  לכן  'עד  העממי  הפתגם  כלשון  כסף,  להם  תעלה  לא  שהיא  בתנאי 
אומרים ״הנני מוכן ומזומן״, הנני מוכן לא רק לעשות את המצווה, אלא גם 

לשלם תמורתה במזומן.

ברצון מכל הלב
זה  יקר'  ה'כלי  כתב  ג(,  )לו,  בבוקר'  בבוקר  נדבה  עוד  אליו  הביאו  'והם 
סימן לנדבה הניתנת ברצון ומכל הלב, שהנותן בא בעצמו ומביאה ״בבוקר 

בבוקר״, משכים ונותן.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לפרטים נוספים ניתן לפנות למפקח ברים
הרב מיכאל כהן 054-4348736

או למחלקת הכשרות: 08-6204026

חל איסור מוחלט להכניס 
כל מיני קינוחים למינהם

בר מתוקים / בר פירות / עוגות
 עוגיות / פיצוחים / שתיה חריפה וכד'

ללא אישור כשרות חד פעמי
מטעם רבנות מוסמכת

 ובתיאום עם משגיח הכשרות במקום

על פי הוראת הרבנות הראשית לישראל

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת כשרות מהדרין

שע"י הרבנות באר-שבע

הודעה משמחת
הננו להביא לידיעת בעלי השמחות והאירועים

כי ניתן לקבל בכל האולמות והקייטרינג 
אירוע "כשר למהדרין" 

מטעם בד"ץ הרבנות באר-שבע
וזאת בהודעה לפחות  של 3 ימים לפני האירוע
למפקח הרב דורון חג'ג' 054-8196498

שימו לב! רק אירוע הנושא תעודה מיוחדת מטעם בד"ץ ב"ש 
ומוצבת בשערי האולם הינו תחת פיקוחינו ואחריותינו.

הבהרה
"ארוע מהדרין" המושגח על ידנו הוא על 
כל הארוע ולא על מס' שולחנות בודדות 

ואין אנו אחראים על אמירות למינהם 
אלא רק בהצגת תעודה במקום האירוע

הלכות אדר פורים - מקרא מגילה

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתראשל מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי הגאון הגדול רבי יהודה דרעי יהודה דרעי שליט"אשליט"א

בס"דבס"ד
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בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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אורות השבתאורות השבת
בס"ד

זה. גני ן  ן טעו העלו

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

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך

אורות עונג שבת

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

פרשת השבוע
"שבת שקלים"ויקהל

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

המשכן והשבת  הממון כמו אש
'זה יתנו', מפרש רש"י הראה לו כמין מטבע של אש. מבאר 
היא  האש  אש,  כמו  הממון  זיע"א  מליז'נסק  אלימלך  רבי 
גם  האש  אך  בלעדיו,  יכול  העולם  שאין  וחיוני  חשוב  דבר 
דבר  הממון  כך  כולו.  העולם  את  ולהחריב  לשרוף  עלולה 
חשוב הוא ביותר כאשר האדם יודע לנהוג בו כראוי, לדברים 
דבר  גם  הוא  אך  טובים,  ולמעשים  לצדקה  ונעלים  טובים 
וחורבן.  הרס  תקלה  לכל  שורש  להיות  ועלול  ביותר  מסוכן 
הבהמית'  ל'נפש  רומז  אש'  של  'מטבע  הריי"צ  הרבי  כתב 
שעיקרה אש ורתיחה, שהרי היצר הרע עיקרו 'מידות' שהן 
לו  שיתנו  רוצה  נפש" הקב"ה  כופר  יתנו,  "זה  'האש'.  יסוד 
עושה  קודש  באש  ובלהט  בהתלהבות  ה'  עבודת  הנפש,  את 
מניע  כוח  להיות  התאוות  את  והופכת  האדם,  בנפש  מהפך 

אדיר 'נרדפה לדעת את ה''.

כבר העירו המפרשים, מה ענין מצות השבת אצל מלאכת המשכן. זאת ועוד, מדוע היה 
צריך רש"י להשמיענו שמשה הקהיל את העם 'למחרת יום הכפורים'. אך לכשנתבונן נראה, 
שהצד השוה שבין שלושת העניינים הללו: המשכן השבת ויום הכפורים, הוא מעלה יתירה 

של 'כפרת עוונות'.
'עדות  כא(:  לה,  )שמות  פקודי המשכן משכן העדות  עה"פ אלה  רש"י  דברי  ידועים  דהנה 
לישראל שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם'. ולפי הנראה, 
מקור דבריו הוא מדברי המדרש )תנחומא שם(: 'אמר משה )לקב"ה( אני מפוייס שמחלת להם, 
אלא שצריך להודיע לעיני האומות ש 'ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן'. והיינו 
במעמד  אך  לישראל.  הקב"ה  בין  הפרידה  הראשון,  אדם  מחטא  שנגרם  הנחש  שזוהמת 
הנשגב בהר סיני, פסקה זוהמתן וחזרו להיות דבקים בקב"ה בלי מחיצות, כמאמר הכתוב 
)שמות כ, כא( 'בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך'. ואילולי חטא העגל, 
לא היו צריכים כלל לבניית המשכן, כמבואר בספורנו )שם( עה"פ בכל מקום... אבוא אליך 
וזולתם, כי אמנם  וזהב  'לא תצטרך למשוך הנהגתי אליך באמצעיים של כסף  וברכתיך: 
אבוא אליך וברכתיך', עי"ש. אך כיון שחטאו בחטא העגל, אף על פי שנמחל להם כדברי 
הכתוב 'סלחתי כדבריך', מכל מקום לא חזרה השכינה לדור עמהם כבתחילה בלי אמצעי, 
ועל כן הוצרכו למשכן, כמבואר בספורנו )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'. הרי לפנינו 
מפורש, שיסוד הקמת המשכן, היה לאות ועדות לישראל שמחל להם הקב"ה על חטא העגל.

וכן הוא ממש לענין השבת. שכן מצאנו לגבי שמירת השבת, מעלה יתירה של כפרת עוונות. 
עובד  כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו  יוחנן  רבי  'אמר  ב(:  קיח,  )שבת  הגמ'  דברי  וכה הם 
עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר )ישעיה נו, ב( אשרי אנוש יעשה זאת... שומר שבת 
מחללו – אל תקרי מחללו אלא מחול לו'. ועוד איתא התם: 'כל המתפלל בערב שבת ואומר 
ויכולו, שני מלאכי השרת המלווין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו וסר עונך 
וחטאתך תכופר' )ישעיה ו, ז(. ובמדרש תנחומא )פר' בראשית( הפליגו לאמר, דעדיף עונג שבת 
יותר מאלף תעניתות, עי"ש. וגם אדם הראשון שב מחטאו בהתקדש עליו השבת הראשונה, 
עדן  מגן  לאדם הראשון  שגירשוהו  יט(, אותה שעה  )בראשית  אליעזר  דרבי  בפרקי  כמבואר 
אחר שחטא, היה ערב שבת בין השמשות, התחיל השבת להיות סניגור על ששמר את השבת, 
ובזכות השבת ניצול מדינא של גיהנם. וכיון שראה האדם כוחה של שבת, מיד עמד ואמר 
מזמור שיר ליום השבת', עכת"ד. הנה כי כן עין רואה, שיש בשבת כוח מיוחד של 'כפרה'. 
יום מכפר, כדברי הכתוב  עיצומו של  יום הכפורים, אשר  לגבי  ואין צריך לומר שכן הוא 

)ויקרא טז, ל( 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו'.
ועל כן משה רבינו ע"ה, בבואו לצוות את בני ישראל על מלאכת המשכן אשר נועד לבשר 
יום הכפורים – בו זכו ליטהר  על כפרת חטא העגל, מצא לנכון להקהילם דוקא למחרת 
מעוונם. ופתח במצות השבת, המכפרת אפילו על עוון עבודה זרה כדוגמת חטא העגל, כמו 
על  הקב"ה  להם  שויתר  לישראל  'עדות'  להיות  המשכן  בניית  על  ציוה  ולבסוף  שנתבאר. 

מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו בתוכם )כלשון רש"י(, והבן.
אלא שעדיין לא נצא ידי חובתנו בזה, עד שנבין מהו סוד כוחם של כל אלו לכפר על בני 

ישראל – יותר ממצות התשובה הנוהגת בכל עת ובכל מקום.
והקרוב אלי בזה, הוא בהקדם לביאור נכון בדברי המשנה ביומא )פה, ב(, דתנינן התם: 
'אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, 
שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם )יחזקאל לו, כה(. ואומר מקוה ישראל ה' )ירמיה 
מדוע  להעיר,  ויש  ישראל'.  את  מטהר  הקב"ה  אף  הטמאים  את  מטהר  מקוה  מה  יג(,  יז, 
הוצרך רבי עקיבא ללמוד ענין זה משני כתובים שונים, הרי הצד השוה שבהם הוא שישראל 
נטהרים לפני ה' כשם שמים טהורים מטהרים את הטמאים. ובפרט שהלימוד השני אינו 
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לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ"ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת. נ. צ. ב. ה.

תופעות משונות 
בביה"ס באוקראינה

זמני הדלקת הנרות

ויקהלפרשת  השבוע:
ויכרות יהוידעהפטרה  לספרדים:
בן שבע שניםהפטרה לאשכנזים:

17:18כניסת  השבת:
18:10יציאת  השבת:

18:49רבנו  תם:

כישרון יש לנצל
‘וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טוו את העיזים’ )לה, 
גבי  על  הטווייה  את  לעשות  נצטוו  לא  הנשים  הרבי  מבאר  כו(, 
העיזים, אלא שנתעוררו מעצמן לעשות זאת. הן הבינו כי כישרון 
מיוחד זה, שחונן אותם הקב”ה, נועד כדי שינצלו אותו בעשיית 

המשכן.

התורה המשכן והנשים
‘וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טוו את העיזים’ )לה, 
כו(, מבאר הרבי הריי”צ בשני מקומות בתורתנו הנשים נזכרות 
לכלל  השייכים  דברים  שני  של  בהקשר  וזאת  הגברים,  לפני 
ישראל: מתן תורה ונדבת המשכן. במתן תורה נאמר ‘כה תאמר 
ישראל’,  לבני  ‘ותגד  כך  ורק אחר  הנשים,  ג(,  )יט,  יעקב’  לבית 
הנשים’,  על  האנשים  ‘ויבואו  נאמר  המשכן  ובנדבת  הגברים. 

כפירוש הרמב”ן, שהנשים קדמו לגברים בהבאת נדבותיהן.

הבית הפרטי ובית מקדש
'ויבואו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת 
וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה'' )לה, כב(, 
רבה  בזריזות  תרומתן  את  הביאו  הנשים  הריי”צ  הרבי  מבאר 
עוד לפני הגברים. הנה בבניית המקדש הפרטי, בחוג המשפחה, 
צריכים להשתתף הן הבעלים הן הנשים, אך הנדבות הראשונות 
למקדש המשפחתי הן שייכות לאשה, כי היא עקרת הבית עיקרו 
נותנת את ‘תכשיטיה’ לחינוך הילדים  של הבית. כאשר האשה 
ולהארת הבית באור התורה, נעשה הבית משכן לתורה ולמצוות 

והקב”ה שוכן בו.

המראות הצובאות
‘ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושת במראות הצובאות אשר 
צבאו פתח אהל מועד’ )לח, ח(, כתב בעל התניא זיע”א בתרומת 
המשכן נכללו זהב, כסף ונחושת, אך לא היה דבר מבריק זולת 
וכנו  הכיור  וכנו.  הכיור  נעשו  שמהן  הצובאות”,  “המראות 
מפורטים אחרונים מכל כלי המשכן, ושימושם בראש כל עבודות 

המשכן, כי “נעוץ תחילתן בסופן”.

ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם... 
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון לה'
)שמות לה, א-ב(
ויקהל משה: למחרת יום הכפורים
כשירד משה מן ההר.
)רש"י(

"שבת מברכין"
המולד אור ליום חמישי שעה 3:51 ו-17 חלקים.

ראש חודש אדר ב' בימים חמישי ושישי הבעל״ט.

בית דין צדק לענייני ממונות 
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לפרטים: הרב אלעזר ביטון שליט״א
נייד: 052-7670510

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.

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
ער״חכח' אדר א'כז' אדר א'כו' אדר א'

 אדר ב'
א' דר״ח
 אדר ב'

ב' דר״ח 
ב' אדר ב'אדר ב'
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