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רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

כי הם חיינו             

כעין זה איתא בפרקי דרבי אליעזר )פרק מא(, וז"ל: 'ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, 
ומשם חזר ונגלה על ישראל שנא' הופיע מהר פארן. ומשם שלח לשאר האומות ואמר 
להם אם מקבלים אתם את התורה, אמרו לו אין אנו יכולים להניח דת אבותינו אין 
אנו חפצים בתורה אלא תן תורתך לעמך שנא' )תהלים כט( ה' עוז לעמו יתן ה' יברך 

את עמו בשלום', עכ"ל.
וגם הלום חזינן כן בספרי, וז"ל: 'כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל, לא על ישראל 
לבד נגלה אלא על כל האומות. בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם מקבלים אתם 
את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם לא תרצח, אמרו לפניו רבש"ע כל עצמו 
של אותו אביהם רוצח הוא שנא' )בראשית כז, כ( והידים ידי עשו ועל כך הבטיחו אביו 
שנא' )בראשית כז( על חרבך תחיה. הלך לו אצל בני עמון ומואב ואמר להם מקבלים 
אתם את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם לא תנאף, אמרו לפניו רבש"ע 
בני  ומצא  הלך  מאביהם.  לוט  בנות  שתי  ותהרין  שנא'  היא  להם  ערוה  של  עצמה 
ישמעאל אמר להם מקבלים אתם את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם לא 
תגנוב, אמרו לו רבש"ע כל עצמו של אביהם ליסטים היה שנא' והוא יהיה פרא אדם. 
התורה,  את  ויקבלו  ירצו  אם  פתחה  על  ודפק  הלך  שלא  באומות  אומה  היתה  ולא 
יכול שמעו  יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך –  )תהלים קח(  וכן הוא אומר 
וקבלו, ת"ל )יחזקאל לג( ואתם לא תעשו ואומר )מיכה ה, יד( ועשיתי באף ובחמה נקם 
את הגוים אשר לא שמעו', עכ"ל. הרי לפנינו ג' מאמרי חז"ל אשר הצד השוה שבהם 

הוא, שהקב"ה חיזר על כל האומות שבעולם ליתן להם את התורה.
ומתוך זה עמדתי ואתבונן, האם הקב"ה בהציעו את התורה לכל האומות היה חפץ 
באמת ליתן להם את התורה, אלא שהם לא רצו להניח דת אבותיהם ולא רצו לקבלה. 
או שמא לעולם לא רצה ליתן להם את התורה, ולא עבר אליהם אלא כדי ליפטר מהם 
– שלא יבואו לעתיד לבוא בטענה שלא ניתנה להם תורה. והנה מתוך שהקב"ה פתח 
והראה לכל אומה ואומה את הדבר הקשה עליה – אשר הוא בניגוד מוחלט 'למהות 
אביהם', נשמע לכאורה שהקב"ה לא היה חפץ באמת ליתנה להם. וזה מוכח יותר 
מתוך שלא כפה עליהם הר כגיגית – כשם שכפה את ישראל כשחזרו בהם ולא רצו 
לקבלה, ומשמע שבאמת לא היה חפץ ליתנה להם. ואולם מה נעשה והשקפה זו קשה 
מאוד להולמה, שהרי חלילה לנו מלומר שהקב"ה אין תוכו כברו ולא נגלה אליהם 

אלא רק כדי ליפטר מהם.
ובהשקפה ראשונה היה נראה, שבזה נחלקו רש"י ופרקי דר"א על הספרי: שכן 
ליתן להם את  ומבואר להדיא שהקב"ה רצה  ופרקי דר"א מוכח  מתוך דברי רש"י 
לא  שהקב"ה  מוכח  הספרי  דברי  מתוך  אולם  לקבלה.  רצו  לא  שהם  אלא  התורה, 
רצה מעיקרא ליתן להם את התורה, שא"כ לא היה לו להראותם בתחילה את הדבר 

הקשה עליהם, וכדפי' לעיל.
ובהיותי בזה מצאתי סייעתא טובא לדיוק זה, מתוך דברי הזוהר הק' )פרשת בלק 
דף קצב(, וזת"ד: 'אם באמת היה החפץ מאת השי"ת לתת תורה לאומות העולם, א"כ 
למה הראה להם הדבר הקשה תחילה – שלא יוכלו לקיימו. ואם לא היה חפץ ליתן 
להם התורה, למה הקדים לשאול אותם אם רצונם לקבל את התורה', עי"ש. אכן יש 
בזה יתד נאמן לדברינו בלימוד דברי הספרי, מכל מקום עיניך הרואות שגם צד שני 
וזה שתמה הזוהר דאם איתא שלא רצה  נעלם מדברי הזוהר הללו,  לא  בחקירתנו 

ליתן להם א"כ מדוע הקדים לשאול את רצונם.
דהנה  הערה.  לעוד  בהקדם  זה,  במאמר  ונכון  אמת  ביאור  לבאר  בס"ד  ונראה 

שמחת תורה והלולב
ַוֹיּאַמר ה' ִמִסּיַני ָבּא ְוָזַרח ִמֵשִּׂעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָפּאָרן ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש...
)דברים לג, ב(
וזרח משעיר למו: שפתח לבני שעיר שיקבלו את התורה, ולא רצו.
הופיע מהר פארן: שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלוה, ולא רצו.
)רש"י(

כולה  התורה  וסיום  תחילה  משולשת'  ה'ברכה  כתב 
תורה מסיימים  לרמוז שבשמחת  "לולב",  תיבת  צירוף 
ומתחילים את התורה, בסמוך לחג הסוכות שבו מקיימים 
מצוות נטילת לולב, התורה מתחילה באות ב', 'ב'ראשית 
ישרא'ל',  כל  'לעיני  ל',  באות  ומסיימת  אלוקים',  ברא 
תחילת הנביאים ספר יהושע אות ו', 'ו'יהי אחרי מות 
משה עבד ה'', סיום הכתובים ספר דברי הימים אות 
ומארבעת המינים מברכים  ויע'ל',  עימו  'ה' אלוקיו  ל', 
הלולב עץ התמר צירוף שתי תיבות "לו"  דווקא על 
"לב", אמר רבי לוי מה תמר זה אין לו אלא לב אחד 
שבשמים,  לאביהם  אחד  לב  אלא  להם  אין  ישראל  אף 
תורת חיים,  "חיים", שהלומד  ו"לולב" בגימטריה 

זוכה לחיים ברכה ושלום שנה טובה ומתוקה.

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח
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שישו ושמחו בשמחת תורה

ותנו כבוד לתורה
בברכת חג שמח וברוכים הבאים!

במוצאי שמחת תורה
יום שלישי כ"ב תשרי תשפ"ב )28.9.21(
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אורות הכשרות אורות הפרשה
עד  לנשמע  נעשה  במה שהקדימו  ישראל  נשתבחו  במה  ביאור  צריך 
שניתנו על ראשם שני כתרים וכו' כמבואר במד"ר שם, יותר משאר 
עצם  לכאורה  אדרבה  והא  לנעשה.  נשמע  שהקדימו  העולם  אומות 
וכובד ראש  רצינות  על  לפני העשיה מורה לכאורה  בקשת השמיעה 
במה  ישראל  נשתבחו  במה  וא"כ  גורלית,  כה  החלטה  קבלת  לפני 
שלא שאלו כלום קודם קבלתם. ובכלל יש לתמוה, כיצד יש לתבוע 
מאומה שלימה לקבל עליה עול מלכות שמים לדורות עולם – ללא 
לביאור  המפתח  היא  זו,  הערה  דדוקא  לפרש  ונראה  בירור.  זכות 
עומק דבר המאמר. דבאמת הקב"ה בהציעו את התורה לכל אומה 
ואומה היה חפץ ליתנה להם, וחלילה לנו שלא לומר כן על מלכו של 
עולם. ואולם מיד בשאלתם 'מה כתוב בה', חזר בו הקב"ה מכוונתו 
ליתנה להם, ועל כן הראה בתחילה את הדבר הקשה לכל אומה כדי 
שלא יקבלוה, מפני שבעצם שאלתם הוכיחו שיכולים הם לחיות גם 
בלי התורה ובזה שללו מעצמם את הזכות לקבלתה. ואולם ישראל 
שהגיעו להכרה שהתורה היא מהות חייהם, לא שאלו כלום, שכן בכל 
ובזה נשתבחו מכל  ובלעדיה אין להם חיים.  תנאי היא תורת חיים 

האומות במה שהקדימו 'נעשה – לנשמע', והבן.
ומעתה שפיר י"ל דלעולם לא נחלקו רש"י ופרקי דר"א על הספרי, 
דרש"י ופרקי דר"א מיירי קודם שאלת אומות העולם 'מה כתוב בה', 
ואז באמת רצה הקב"ה ליתן להם את התורה. ואילו הספרי מיירי 
אחר ששאלו מה כתוב בה, ואז חזר בו הקב"ה ולא רצה ליתנה להם 
והילכך פתח להם בדבר הקשה הנוגד 'למהות אביהם', וכדפי' לעיל. 
תלונת  סרה  כן  וכמו  זה,  מאמר  על  תמיהותינו  כל  מיושבים  ובזה 

הזהר הק' הנזכר לעיל. 
הקב"ה  עליהם  כפה  לא  מדוע  המפרשים,  תמיהת  בזה  מיושב  וכן 
הר כגיגית – כשם שעשה לישראל. ולדברינו ניחא שפיר, שכן אע"פ 
שלאחר ששמעו ישראל מה כתוב בה ונבהלו מפניה עד שחזרו בהם, 
תכלית  היא  שהתורה  להכרה  שהגיע  שמי  ידע  תעלומות  יודע  מ"מ 
ומהות חייו, ודאי שגם יוכל לקיימה בכפיה, והילכך כפה עליהם הר 
כגיגית. וז"ש להם הקב"ה 'אם תקבלו את התורה מוטב ואם לאו שם 
במדרגה  עיניהם  את  הקב"ה  שהאיר  והיינו  קבורתכם',  מקום  יהא 
שכבר הגיעו אליה – שבלא תורה 'שם יהא מקום קבורתכם'. משא"כ 

לגבי אומות העולם, וכדפי'.
שעצם  והוא  נפלא.  ביסוד  מחכימים  נמצאנו  בזה,  אנו  כנים  ואם 
יתירה  מדרגה  רק  אינה  ימינו,  ואורך  חיינו  היא  שהתורה  ההכרה 
בלימוד התורה, אלא היא התנאי שבלעדיו אין לעוסק בה שום קניין, 

ועל כן לא יפלא מדוע אינו רואה פירות בעמלו בה.
ודע שיסוד זה מוכח ומבואר במקראות מפורשים במלכים )א, ג(, וזה 
לשון הכתוב בהתגלות השי"ת לשלמה בגבעון: 'בגבעון נראה ה' אל 
שלמה...  ויאמר  לך,  אתן  מה  אלוקים  ויאמר  הלילה  בחלום  שלמה 
ונתתה לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע, כי מי 
יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה. וייטב הדבר בעיני ה' כי שאל שלמה 
הדבר  את  שאלת  אשר  יען  אליו  אלוקים  ויאמר  הזה,  הדבר  את 
הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר ולא שאלת נפש 
אויביך, ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי 
לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך 
וגם אשר לא שאלת נתתי לך עושר וגם כבוד' וגו'. ואכן מקראות אלו 
ימים  אריכות  שאמנם  לחכמתו,  שלמה  זכה  במה  עינינו  את  האירו 
כל  על  ומלוכה  וכבוד  עושר  גם  עמהם  כשיש  ובפרט  נשגב  ערך  הוא 
אויביו, מכל מקום שלמה הגיע להכרה ברורה שכל זה איננו שווה לו 
בלא 'חכמה', שכן מאי אהנו ליה כל חייו הגם שנלוה אליהם כל היקר 
הזה, אם חסרים הם חכמת התורה הלא חיים אלו אינם 'חיים'. ורק 
וייטב הדבר בעיני ה' כי שאל  בהכרה זו זכה לחכמת התורה, וז"ש 
שלמה את הדבר הזה – כי 'הדבר הזה' גרם לכל חכמתו של החכם 
)משלי  ודרש  עד שקם  זאת,  הבין  בחכמתו  ואכן שלמה  מכל האדם! 

ב, ד( 'אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה – אז תבין יראת ה''!
סיפר אחד מרבני השכונות בתל אביב, אשר התגורר בסמיכות לבית 
כרבה  פאר  כיהן  אשר  עת  זצוק"ל  ישראל'  'מאור  מרן  הגדול  רבינו 
לי  והזדמן  האזור,  בכל  חשמל  הפסקת  היתה  אחד  לילה  העיר.  של 
לעבור ליד ביתו של רבינו בשעה מאוחרת מאוד, ולהפתעתי מצאתי 
התאורה  עמוד  מול  אל  בספר  רכון  כשהוא  לבית  מחוץ  הרב  את 
דחופה  תשובה  בהכנת  טרוד  הוא  ודאי  לתומי,  חשבתי  העירונית. 
בוקר  לפנות  כשהשכמתי  תדהמתי  גדלה  מה  אך  השואלים,  לאחד 
ובדרכי לתפילת שחרית מצאתיו עומד באותו מקום שקוע בתלמודו!

בברכת שבת שלום ומבורך

אגרת חיזוק לשומרי שביעית
בפרוס שנת השמיטה תשפ"ב

ורעי היקרים, 'גיבורי כוח עושה דברו', המהדרין בכשרות בכל ימות  אחי 
כל  את  מלקיים  ידיהם  מרפים  אינם  השמיטה  שנת  בהגיע  וגם  השנה, 
וכבר  חיזוק  צריכים  תורה  ודברי  והואיל  פשרות.  בלא  והידוריה  מצוותיה 
אמרו רבותינו אין מזרזים אלא למזורזים, ובפרט במצות השמיטה שהיא 
מן המצוות הקשות לקיום הן מצד החקלאים אשר נאסרו בעבודות השדה 
והאילן באופן גורף ומלא, והן מצד הצרכנים אשר לעתים נדרשים להתמודד 
עם מחסור ביבולים שונים או נדרשים לשלם עבורם מחירים גבוהים חרף 
רבה  מצוה  אודות  חיזוק  דברי  כמה  לקבץ  אמרתי  הקשה.  הכלכלי  מצבם 
זו  זו, שכן אם נשכיל לדעת עד כמה הפליגו רבותינו בשבח מצוה  וחשובה 
ומה האוצר הבלום השמור למחזיקים בה, אזי לא זו בלבד שיוקל מעלינו 
להתגבר על כל מכשוליה ומסוכותיה, אלא גם נרדוף לקיימה כמוצא שלל 

רב.
וכה הם דברי  זו אצל הקב"ה.  וראה עד כמה חביבה מצוה  ראשית בוא 
חביב  שביעי   – בשנים  חביבין...  השביעין  'כל  יא(:  כט,  רבה  )ויקרא  המדרש 
שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה. בימים – שביעי חביב, שנאמר ויברך 
שנאמר  חביב,  שביעי   – בחודשים  אותו.  ויקדש  השביעי  היום  את  אלקים 
בחודש השביעי באחד לחודש'. ואכן מתוך חביבותן המיוחדת הכתירה אותם 
התורה בתואר 'שבת שבתון'. הרי לפנינו מפורש, שכשם שיום השביעי )שבת( 
שבחודש  וכשם  השבוע,  ימות  לכל  הברכה  מקור  והוא  הימים  חמדת  הוא 
)שמיטה(  השביעית  השנה  כך  השנה,  כל  עתיד  ונחתם  נכתב  )תשרי(  השביעי 
היא חמדת השנים והיא מקור הברכה לשש השנים שאחריה. ומקרא מלא 

הוא: 'וציותי לכם את ברכתי'.
ועוד צא ולמד לדברי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הק' )פרשת בהר( אודות 
חביבות מצוה זו, וזה תוכן דבריו: בשעה שישראל שומרים שמיטה כהלכתה 
גדולה  וגורמים שם לשמחה  על העולמות העליונים  בעולם הזה, משפיעים 
רחל  רבקה  שרה  הק'  האמהות  תפילות  וגם  עדן.  שבגן  לצדיקים  ושעשוע 
ולאה זלפה ובלהה מתקבלות בשמים בזכות מצוה זו. וכלן נמסרה מצוה זו 
רק לישראל ולא לאומות העולם, שכן בזה גילה הקב"ה את אהבתו אלינו, 
וכדברי הכתוב 'להנחיל אוהבי יש' – זהו תורת השמיטה. עד כאן תוכן דבריו 
הנשגבים. ואכן כבר הפליגו רבותינו במעלת שומרי שביעית עד שדימו אותם 
למלאכים, וכדברי הכתוב )תהלים קג, כט(: 'ברכו ה' מלאכיו גיבורי כוח עושי 

דברו', ופירשו במדרש )ויקרא רבה א( רבי יצחק אמר אלו שומרי שביעית.
שביעית  שומר  אינו  שחלילה  למי  חמורים  דברים  מצינו  זאת  לעומת  אך 
כהלכתה. וכה הם דבריו הנוראים של ירמיהו הנביא )ירמיהו יז, ה(: 'כה אמר 
ה' ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה' יסיר לבו', ופירש 
רש"י: 'אשר יבטח באדם – בחריש ובקציר לומר אזרע בשביעית ואוכל, ומן 
בזה  הם  נוראים  וכמה  לכם'.  ברכתי  את  וצויתי  שהבטיחו   – לבו  יסיר  ה' 
דברי רבותינו במשנה )אבות ה, ט(: 'דבר בא לעולם על פירות שביעית, גלות 
באה על שמיטת הארץ'. ובגמרא )קידושין כ( הוסיפו: 'בוא וראה כמה קשה 
אבקה של שביעית אם לא שמר את השביעית – סופו שימכור מטלטליו... 
על  וסופו שהוא מחזר  סופו שמוכר את שדהו...  לאו  ואם  מוטב   – בו  חזר 

הפתחים"!!
וגם חורבן בית מקדשינו והגלות באה בעבורה, וכדברי הכתוב )ויקרא כו, 
כהנים  )תורת  רבותינו  ודרשו  שבתותיה'  את  ותירץ  מהם  תעזב  'והארץ  מג( 
פרשת בחוקותי(: 'אמר הקב"ה אני אמרתי להם שיהיו זורעים שש ומשמיטים 
ויבלו ממנה,  לי אחת בשביל שידעו שהארץ שלי, והם לא עשו כן – יעמדו 

והיא תשמיט מאליה כל השמיטין שהיא חייבת לי'.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת עד היכן מגיע מעלת שכרם של שומרי 

שביעית ולעומתם מה גודל עונשם של מחללי שביעית.
בס"ד נעשה כל אשר לאל ידינו להקל על ציבור המבקשים לשמור מצוה זו 
בתיקונה – הן בריבוי עסקים שומרי שמיטה אשר יעמדו לרשות הציבור, והן 
בעמידה איתנה על משמר הכשרות כולל אירועי מהדרין הרבים המתקיימים 

בעירנו מדי יום במלונות, באולמי שמחות ושירותי קייטרינג.
והבא ליטהר מסייעין בידו, ובשם ה' נעשה ונצליח. ויהי רצון שבזכות מצוה 
רבותינו  כהבטחת  ותפארתנו,  מקדשינו  בית  ובנין  הארץ  לגאולת  נזכה  זו, 

)סנהדרין צז( 'במוצאי שביעית בן דוד בא'. 

בברכת חזקו ואמצו גיבורי כוח עושי דברו
ידידכם ומוקירכם מאוד

יהודה דרעי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

פתיחה להלכות שמיטה
ש – מהי מצות השמיטה?

 – השבע  שנת  שונים:  שמות  בארבעה  בתורה  נזכרה  השמיטה  מצות   – ת 
'ובשנה השביעית   – ט(, השנה השביעית  טו,  )דברים  'הן קרבה שנת השבע' 
שבת שבתון יהיה לארץ' )ויקרא כה, ד(, שבת הארץ – 'ושבתה הארץ שבת 
)דברים  שנת שמיטה- 'מקץ שבע שנים תעשה שמיטה'  לה'' )ויקרא כה, ב(, 
טו, א(. והוזהרנו עליה בשתי מצוות עשה וארבע מצוות לא תעשה: 'שביתת 
יבול השנה השביעית,  להפקיר   – 'הפקר'  לשבות מעבודת הארץ,   – הארץ' 
איסור 'חרישה', איסור 'זריעה', איסור 'זמירה', איסור 'קצירה'. ושאר כל 
הותרו  מסוימים  שבתנאים  אלא  סופרים,  מדברי  נאסרו  האדמה  מלאכות 
מקצת עבודות האדמה. ובס"ד במדורים הבאים יתבראו כולם אחד לאחד 

דבר דבור על אופניו.
ש – האם מצוות השמיטה נוהגת בזמן הזה?

ת – נחלקו בזה דעות רבותינו התנאים: לדעת חכמים, שביעית גם בזמן הזה 

היא מהתורה. ולדעת רבי, שביעית בזמן הזה אינה נוהגת מן התורה אלא 
מדרבנן, מפני שתלה הכתוב מצווה זו – ביובל, וכיון שאין יובל נוהג בזמן 
הזה גם שמיטה אינה נוהגת. ולעניין הלכה, דעת רוב מרבותינו הראשונים 
עיקר  וכן  מדרבנן,  אלא  הזה  בזמן  נוהגת  שמיטה  שאין   – רבי  כדעת  נוטה 

להלכה. ועל כן כל הכללים שנאמרו באיסורים דרבנן, נוהגים בהלכות אלו
ש – מה הטעם למצווה זו?

בתלמוד,  במדרשים,  השמיטה:  מצוות  אודות  נאמרו  רבים  טעמים   – ת 
ורבותינו הראשונים עד לגדולי דורות האחרונים. אך הטעם העיקרי מבואר 
בתלמוד )סנהדרין לט(: 'אמר הקב"ה לישראל, זרעו שש והשמיטו שבע, כדי 
שתדעו שהארץ שלי היא', ופי' רש"י שם: ולא ירום לבבכם בשבח ארצכם 

ותשכחו עול מלכותו. וכיוצא בזה מבואר בתורת כהנים )פרשת בחוקותי(.
ש – האם גם נשים וקטנים חייבים במצווה זו?

ת – אף על פי שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, מכל מקום כיון שנאמרו בה 
גם מצוות לא תעשה, נשים חייבות בהם כדין הגברים. ועל כל פנים הקטנים 
)פחות מגיל 13 שנה לזכר ו-12 שנה לנקבה( אינם חייבים במצווה זו אלא מדין 

חינוך, ומצווה לחנכם כשם שמחנכים אותם בכל המצוות.
ש – מהו 'היתר מכירה' ומה תוקפו בזמן הזה?

ת – הואיל ואין קדושת שביעית נוהגת אלא בפירות )או ירקות( שגדלו בקרקע 
של ישראל, אבל פירות שגדלו בקרקע של גוי אפילו שהוא בארץ ישראל, אין 
העלה  הלכה  וזאת  חולין.  כפירות  בהם  ונוהג  בהם  נוהגת  שביעית  קדושת 
מרן הבית יוסף )יו"ד סימן שלא( וגדולים רבים אחריו, וכן הסכימו עמו רוב 
שנה  ממאה  יותר  לפני  הדור  מגדולי  כמה  קמו  זה,  סמך  ועל  דורו.  חכמי 
לפתור מצוקה כלכלית קשה שנקלעו בה החקלאים באותו הדור באמצעות 
במכירת  וכן  לגוי  חמץ  במכירת  שנוהגים  כמו  לנכרי  הקרקעות  מכירת 
'בכורות בהמה' לגוי, ובכך נפקעה הקדושה כדין קרקע של גוי המבואר לעיל. 
ואחריהם לאורך כל הדורות עד עצם ימינו צידדו גדולים רבים במתן היתר 
זה כפתרון למצוקת החקלאים. ברם לעומתם קמו מתנגדים רבים להיתר זה 
מכמה וכמה סיבות, כך שהיתר זה נותר במחלוקת גדולה בין הרים גבוהים 

עד עצם היום הזה.
ש – כיצד עלינו לנהוג ביחס להיתר זה?

הואיל וגם המצדדים בקיום היתר זה לא סמכו את ידיהם עליו אלא  ת – 
בשעת הדחק והם עצמם הורו שאין לראות בהיתר זה הלכה לדורות אלא 
הוראת שעה להצלת נפשות ולהצלת ישוב הארץ והדגישו שלשמיטות הבאות 
ידון בית דין חשוב אם בשלו התנאים למתן היתר זה מחדש. והואיל ובזמננו 
רבינו  הגאון  הדור  פאר  מרן  כב'  ובראשם  זה  בהיתר  גדולים המקילים  גם 
עובדיה יוסף שליט"א כתבו בזה הלשון: 'ובודאי שאף שהמקילים יש להם 
על מה שיסמוכו, המחמירים תבוא עליהם ברכת טוב ועליהם נאמר גבורי 
כח עושה דברו'. ועל כן ברור ופשוט שכל הירא לדבר ה' המקפיד בכל ימות 
השנה להדר בכשרות, לא יסמוך על היתר המכירה אלא ירכוש יבול שביעית 
אך ורק 'מיבול נכרי' או 'אוצר בית דין' תחת השגחה של כשרות מוסמכת. 
'מהדרין'  כשרות  תעודות  להעניק  שלא  הנהגנו  שבע  באר  הק'  עירנו  ופה 
כהלכתה.  לחומרא  השביעית  דיני  כל  שמירת  על  שמקפידים  במקום  אלא 
השתדלנו  המכירה,  היתר  פי  על  הנוהגים  רגילה  כשרות  של  בתעודות  וגם 
לשנות בצורת התעודה וצבעה ולהדגיש בה 'על פי היתר מכירה'. וב"ה עינינו 
בשמירת  המהדרין  מספר  גדל  תשס"ח,   – זו  שבשמיטה  בעירנו  הרואות 
הקודמות,  לשמיטות  ערוך  ואין  שיעור  לאין  ניכר  באופן  כהלכתה  שמיטה 
זו,  וחשובה  רבה  מצוה  לקיים  עצמם  הדוחקים  יום  קשה  אנשים  כולל 

ועליהם נאמר 'גבורי כח עושה דברו'.
ש – מהו 'יבול שישית' ומה דינו?

בשנה  השדה  מן  נלקט  אם  שכן  וכל  בשדה  ונשתרש  נזרע  אשר  יבול   – ת 
השישית )דהיינו בשמיטה זו לפני ראש השנה תשפ"ב(, זהו יבול שישית ואין חל 

עליו קדושת שביעית ונוהג בו כדין פירות וירקות חולין לכל דבר.
ש – מהו 'אוצר בין דין'?

ת – כיון שפירות )ולא ירקות( שביעית מותרים באכילה אלא שעל החקלאים 
להפקירם לכל, וכדי שאנשים שאינם מהוגנים לא יקחו פירות מעל צריכתם 
חסותם  תחת  השדות  את  נוטלים  דין  שבית  תקנו  בהם,  ויסחרו  הפרטית 
ושוכרים פועלים לקצור ולאסוף את הפירות עד לחלוקתם לציבור. ומותר 
הפרי  לאיסוף  הנדרשות  ההוצאות  עבור  רק  תשלום  לגבות  הדין  לבית 
ואחסונו עד לחלוקתו לציבור. והואיל והתשלום המשולם על ידי הצרכן הינו 
רק לכיסוי ההוצאות ולא עבור הפירות עצמם, אין חל על הכסף קדושת דמי 
שביעית. ומכל מקום בפירות עצמם יש לנהוג בהם כל דיני קדושת שביעית, 
)תוספתא  בימי המשנה  עוד  זו  ומקור תקנה  כפי שיתבארו אי"ה במקומם. 

שביעית פ"ח ה"א( והמשכו בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים.
ש – מהו 'יבול נכרי'?

ת – פירות או ירקות אשר נזרעו וגדלו בקרקע של נכרי )ולא בקרקע שנרכשה 
מיהודי לצורך הפקעת קדושת שביעית – 'היתר מכירה'(, לא חל עליהם קדושת 
שביעית ומותר לרכוש ולהשתמש בהם כדין פירות חולין לכל דבר. ואולם יש 
להיזהר מאוד, שלא לרכוש 'יבול נכרי' אלא בפיקוח ועדי כשרות מוסמכים 

אשר השגיחו היטב שהיבול אכן גדל ונלקט מקרקע של נכרי.
או  דין,  בין  יבול שישית, אוצר  על הצרכנים להעדיף:  – באיזה מסלול  ש 

יבול נכרי?
ת – ברור שבתחילת שנת השמיטה בזמן שעדיין קיים יבול שישית שנלקט 
מהשדות לפני ראש השנה, יש להעדיפו. ובלבד שהדבר ברור באמצעות גוף 
המסלולים  שני  לגבי  אך  שישית.  משנה  הינו  היבול  שאכן  מוסמך  כשרות 
הנותרים, כיון שבכל אחד מהם יש מעלות וחסרונות כפי שיבוארו במקומם 
המעדיפים  ויש  נוכרי  יבול  על  ורק  אך  המקפידים  כשרות  וועדי  יש  אי"ה, 
יותר יבול מאוצר בית דין. ופה עירנו הק' באר שבע אנו סומכים על שניהם, 

אך מקפידים לציין על המדפים את מקור היבול בכתב בולט.

התורה מגינה על ישראל
'תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' )לג, ד(, כתב רבי יצחק הכהן 
הוברמן זצוק"ל, "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב", עם הכולל 
בגימטריה "תערב תקיים אהיה חביבה ראשון תצילם", הכוונה, ע"פ 
במדרש תנחומא )ויגש, ב( שלא רצה הקב"ה ליתן לישראל את  מש"כ 
אמרו  והם  שיקיימוה,  טובים  ערבים  לו  שיביאו  עד  הקדושה  התורה 
כלומר  "ירושה",  לשון  "מורשה"  שנאמר  וזהו  הערבים,  יהיו  בנינו 
שהבנים שהם היורשים יהיו ערבים בשבילנו, ובראות התורה הקדושה 
את אהבתם של ישראל אליה ואת גודל חשיבותה וחביבותה בעיניהם, 
עד שהקדימוה לפני בניהם שהתורה נחשבת אצלם לראש וראשון וקודם 
של  שדרכו  שלהם  הבנים  עיניהם  למחמד  ואפילו  שבעולם,  דבר  לכל 
האדם שלרוב אהבתו לבניו הוא מקדימם לפני עצמו, וכדמצינו דאיתא 
במסכת סוטה )מט, א( רב הונא אשכח תמרה דחינוניתא נתנה לרבה 
בריה, אתא אבא בריה דרבה יהבה רבה ליה, הרי שכל אחד עשה לבנו 
ראשון וקודם לעצמו, וא"כ ראויים כל ישראל שזכות התורה הקדושה 

תגן בעדם ותצילם מכל רע בעוה"ז ובעוה"ב.
לזכות לכתרה של תורה

'תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' )לג, ד(, כתב הצדיק מרעננה 
זי"ע, יש לומר בביאור דיוק תיבת "מורשה" לשון "ירושה", שההצלחה 
בלימוד התורה הקדושה הוא כדין ירושה שאינה ניתנת אלא לבן, ומי 
שרוצה לזכות לכתרה של תורה צריך להתנהג בדרך ישרה שיהיה ראוי 
להתקראות בנו של הקב"ה כדאיתא בריש מסכת בבא בתרא )י, א( בזמן 

שעושין ישראל רצונו של מקום נקראים בנים אתם לה' אלוקיכם.
התורה שומרת מן הייסורין

'תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' )לג, ד(, כתב ה'בן לאשרי' 
בגימטריה  הכולל  עם  יעקב",  קהלת  מורשה  משה  לנו  צוה  "תורה 
"תוכיח ותציל הלומד ומלמד להצבור על מנת לקים כדינם", הכוונה, 
כמ"ש בזוהר הקדוש )ח"ג כג, ב( שהעמל בתורה ומלמדה לציבור זוכה 
לקיימה, כי לאיש כזה אורייתא מודעת ליה חובין דיליה, ולא חלילה 
ע"י ייסורין אלא בחסד ורחמים כאמא אוהבת שמוכיחא לברה חביבה 

במילין דקשוט.
לברך ולעשות מופתים בכוח התורה

עם  האותות"  "לכל  משולשת'  ה'ברכה  כתב  יא(,  )לד,  האותות'  'לכל 
עוסק  שאדם  שע"י  הכוונה,  טוב",  אחד  אתו  "לכת  בגימטריה  הכולל 
במסכת אבות )פ"ו, ג(,  תדיר בתורה הקדושה שנקראת טוב, כדאיתא 
'בכל המקום  זוכה שבכל מקום שילך הולך עמו הקב"ה שנאמר  הוא 
להתעלות   וזוכה  כא(,  כ,  )שמות  אליך'  אבוא  שמי  את  אזכיר  אשר 
במעלות הקדושה והטהרה עד שעי"ז ניתן לו כוח של ברכה לברך את 
עם ישראל, ולעשות אותות ומופתים בשמים ובארץ, שהרי הוא נחשב 

לשלוחו של הקב"ה וכוח של המשלח בשליח.

״אושר עד"
עמק שרה

״מחסני השוק"
בסניף בית אשל בלבד

״פפאיה"
רח' שפירא שכ' א' במרכז החנויות

לידיעת ציבור הרוכשים 
"שמיטה כהלכתה" 

מחלקת ״כשרות מהדרין״ שע״י הרבנות הראשית באר-שבע
בברכת וגיבורי כח עושי דברו 

להלן החנויות אשר עומדים בפיקוחנו 
נכון להיום ורצוי להתעדכן  
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אורות הכשרות אורות הפרשה
עד  לנשמע  נעשה  במה שהקדימו  ישראל  נשתבחו  במה  ביאור  צריך 
שניתנו על ראשם שני כתרים וכו' כמבואר במד"ר שם, יותר משאר 
עצם  לכאורה  אדרבה  והא  לנעשה.  נשמע  שהקדימו  העולם  אומות 
וכובד ראש  רצינות  על  לפני העשיה מורה לכאורה  בקשת השמיעה 
במה  ישראל  נשתבחו  במה  וא"כ  גורלית,  כה  החלטה  קבלת  לפני 
שלא שאלו כלום קודם קבלתם. ובכלל יש לתמוה, כיצד יש לתבוע 
מאומה שלימה לקבל עליה עול מלכות שמים לדורות עולם – ללא 
לביאור  המפתח  היא  זו,  הערה  דדוקא  לפרש  ונראה  בירור.  זכות 
עומק דבר המאמר. דבאמת הקב"ה בהציעו את התורה לכל אומה 
ואומה היה חפץ ליתנה להם, וחלילה לנו שלא לומר כן על מלכו של 
עולם. ואולם מיד בשאלתם 'מה כתוב בה', חזר בו הקב"ה מכוונתו 
ליתנה להם, ועל כן הראה בתחילה את הדבר הקשה לכל אומה כדי 
שלא יקבלוה, מפני שבעצם שאלתם הוכיחו שיכולים הם לחיות גם 
בלי התורה ובזה שללו מעצמם את הזכות לקבלתה. ואולם ישראל 
שהגיעו להכרה שהתורה היא מהות חייהם, לא שאלו כלום, שכן בכל 
ובזה נשתבחו מכל  ובלעדיה אין להם חיים.  תנאי היא תורת חיים 

האומות במה שהקדימו 'נעשה – לנשמע', והבן.
ומעתה שפיר י"ל דלעולם לא נחלקו רש"י ופרקי דר"א על הספרי, 
דרש"י ופרקי דר"א מיירי קודם שאלת אומות העולם 'מה כתוב בה', 
ואז באמת רצה הקב"ה ליתן להם את התורה. ואילו הספרי מיירי 
אחר ששאלו מה כתוב בה, ואז חזר בו הקב"ה ולא רצה ליתנה להם 
והילכך פתח להם בדבר הקשה הנוגד 'למהות אביהם', וכדפי' לעיל. 
תלונת  סרה  כן  וכמו  זה,  מאמר  על  תמיהותינו  כל  מיושבים  ובזה 

הזהר הק' הנזכר לעיל. 
הקב"ה  עליהם  כפה  לא  מדוע  המפרשים,  תמיהת  בזה  מיושב  וכן 
הר כגיגית – כשם שעשה לישראל. ולדברינו ניחא שפיר, שכן אע"פ 
שלאחר ששמעו ישראל מה כתוב בה ונבהלו מפניה עד שחזרו בהם, 
תכלית  היא  שהתורה  להכרה  שהגיע  שמי  ידע  תעלומות  יודע  מ"מ 
ומהות חייו, ודאי שגם יוכל לקיימה בכפיה, והילכך כפה עליהם הר 
כגיגית. וז"ש להם הקב"ה 'אם תקבלו את התורה מוטב ואם לאו שם 
במדרגה  עיניהם  את  הקב"ה  שהאיר  והיינו  קבורתכם',  מקום  יהא 
שכבר הגיעו אליה – שבלא תורה 'שם יהא מקום קבורתכם'. משא"כ 

לגבי אומות העולם, וכדפי'.
שעצם  והוא  נפלא.  ביסוד  מחכימים  נמצאנו  בזה,  אנו  כנים  ואם 
יתירה  מדרגה  רק  אינה  ימינו,  ואורך  חיינו  היא  שהתורה  ההכרה 
בלימוד התורה, אלא היא התנאי שבלעדיו אין לעוסק בה שום קניין, 

ועל כן לא יפלא מדוע אינו רואה פירות בעמלו בה.
ודע שיסוד זה מוכח ומבואר במקראות מפורשים במלכים )א, ג(, וזה 
לשון הכתוב בהתגלות השי"ת לשלמה בגבעון: 'בגבעון נראה ה' אל 
שלמה...  ויאמר  לך,  אתן  מה  אלוקים  ויאמר  הלילה  בחלום  שלמה 
ונתתה לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע, כי מי 
יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה. וייטב הדבר בעיני ה' כי שאל שלמה 
הדבר  את  שאלת  אשר  יען  אליו  אלוקים  ויאמר  הזה,  הדבר  את 
הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר ולא שאלת נפש 
אויביך, ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי 
לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך 
וגם אשר לא שאלת נתתי לך עושר וגם כבוד' וגו'. ואכן מקראות אלו 
ימים  אריכות  שאמנם  לחכמתו,  שלמה  זכה  במה  עינינו  את  האירו 
כל  על  ומלוכה  וכבוד  עושר  גם  עמהם  כשיש  ובפרט  נשגב  ערך  הוא 
אויביו, מכל מקום שלמה הגיע להכרה ברורה שכל זה איננו שווה לו 
בלא 'חכמה', שכן מאי אהנו ליה כל חייו הגם שנלוה אליהם כל היקר 
הזה, אם חסרים הם חכמת התורה הלא חיים אלו אינם 'חיים'. ורק 
וייטב הדבר בעיני ה' כי שאל  בהכרה זו זכה לחכמת התורה, וז"ש 
שלמה את הדבר הזה – כי 'הדבר הזה' גרם לכל חכמתו של החכם 
)משלי  ודרש  עד שקם  זאת,  הבין  בחכמתו  ואכן שלמה  מכל האדם! 

ב, ד( 'אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה – אז תבין יראת ה''!
סיפר אחד מרבני השכונות בתל אביב, אשר התגורר בסמיכות לבית 
כרבה  פאר  כיהן  אשר  עת  זצוק"ל  ישראל'  'מאור  מרן  הגדול  רבינו 
לי  והזדמן  האזור,  בכל  חשמל  הפסקת  היתה  אחד  לילה  העיר.  של 
לעבור ליד ביתו של רבינו בשעה מאוחרת מאוד, ולהפתעתי מצאתי 
התאורה  עמוד  מול  אל  בספר  רכון  כשהוא  לבית  מחוץ  הרב  את 
דחופה  תשובה  בהכנת  טרוד  הוא  ודאי  לתומי,  חשבתי  העירונית. 
בוקר  לפנות  כשהשכמתי  תדהמתי  גדלה  מה  אך  השואלים,  לאחד 
ובדרכי לתפילת שחרית מצאתיו עומד באותו מקום שקוע בתלמודו!

בברכת שבת שלום ומבורך

אגרת חיזוק לשומרי שביעית
בפרוס שנת השמיטה תשפ"ב

ורעי היקרים, 'גיבורי כוח עושה דברו', המהדרין בכשרות בכל ימות  אחי 
כל  את  מלקיים  ידיהם  מרפים  אינם  השמיטה  שנת  בהגיע  וגם  השנה, 
וכבר  חיזוק  צריכים  תורה  ודברי  והואיל  פשרות.  בלא  והידוריה  מצוותיה 
אמרו רבותינו אין מזרזים אלא למזורזים, ובפרט במצות השמיטה שהיא 
מן המצוות הקשות לקיום הן מצד החקלאים אשר נאסרו בעבודות השדה 
והאילן באופן גורף ומלא, והן מצד הצרכנים אשר לעתים נדרשים להתמודד 
עם מחסור ביבולים שונים או נדרשים לשלם עבורם מחירים גבוהים חרף 
רבה  מצוה  אודות  חיזוק  דברי  כמה  לקבץ  אמרתי  הקשה.  הכלכלי  מצבם 
זו  זו, שכן אם נשכיל לדעת עד כמה הפליגו רבותינו בשבח מצוה  וחשובה 
ומה האוצר הבלום השמור למחזיקים בה, אזי לא זו בלבד שיוקל מעלינו 
להתגבר על כל מכשוליה ומסוכותיה, אלא גם נרדוף לקיימה כמוצא שלל 

רב.
וכה הם דברי  זו אצל הקב"ה.  וראה עד כמה חביבה מצוה  ראשית בוא 
חביב  שביעי   – בשנים  חביבין...  השביעין  'כל  יא(:  כט,  רבה  )ויקרא  המדרש 
שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה. בימים – שביעי חביב, שנאמר ויברך 
שנאמר  חביב,  שביעי   – בחודשים  אותו.  ויקדש  השביעי  היום  את  אלקים 
בחודש השביעי באחד לחודש'. ואכן מתוך חביבותן המיוחדת הכתירה אותם 
התורה בתואר 'שבת שבתון'. הרי לפנינו מפורש, שכשם שיום השביעי )שבת( 
שבחודש  וכשם  השבוע,  ימות  לכל  הברכה  מקור  והוא  הימים  חמדת  הוא 
)שמיטה(  השביעית  השנה  כך  השנה,  כל  עתיד  ונחתם  נכתב  )תשרי(  השביעי 
היא חמדת השנים והיא מקור הברכה לשש השנים שאחריה. ומקרא מלא 

הוא: 'וציותי לכם את ברכתי'.
ועוד צא ולמד לדברי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הק' )פרשת בהר( אודות 
חביבות מצוה זו, וזה תוכן דבריו: בשעה שישראל שומרים שמיטה כהלכתה 
גדולה  וגורמים שם לשמחה  על העולמות העליונים  בעולם הזה, משפיעים 
רחל  רבקה  שרה  הק'  האמהות  תפילות  וגם  עדן.  שבגן  לצדיקים  ושעשוע 
ולאה זלפה ובלהה מתקבלות בשמים בזכות מצוה זו. וכלן נמסרה מצוה זו 
רק לישראל ולא לאומות העולם, שכן בזה גילה הקב"ה את אהבתו אלינו, 
וכדברי הכתוב 'להנחיל אוהבי יש' – זהו תורת השמיטה. עד כאן תוכן דבריו 
הנשגבים. ואכן כבר הפליגו רבותינו במעלת שומרי שביעית עד שדימו אותם 
למלאכים, וכדברי הכתוב )תהלים קג, כט(: 'ברכו ה' מלאכיו גיבורי כוח עושי 

דברו', ופירשו במדרש )ויקרא רבה א( רבי יצחק אמר אלו שומרי שביעית.
שביעית  שומר  אינו  שחלילה  למי  חמורים  דברים  מצינו  זאת  לעומת  אך 
כהלכתה. וכה הם דבריו הנוראים של ירמיהו הנביא )ירמיהו יז, ה(: 'כה אמר 
ה' ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה' יסיר לבו', ופירש 
רש"י: 'אשר יבטח באדם – בחריש ובקציר לומר אזרע בשביעית ואוכל, ומן 
בזה  הם  נוראים  וכמה  לכם'.  ברכתי  את  וצויתי  שהבטיחו   – לבו  יסיר  ה' 
דברי רבותינו במשנה )אבות ה, ט(: 'דבר בא לעולם על פירות שביעית, גלות 
באה על שמיטת הארץ'. ובגמרא )קידושין כ( הוסיפו: 'בוא וראה כמה קשה 
אבקה של שביעית אם לא שמר את השביעית – סופו שימכור מטלטליו... 
על  וסופו שהוא מחזר  סופו שמוכר את שדהו...  לאו  ואם  מוטב   – בו  חזר 

הפתחים"!!
וגם חורבן בית מקדשינו והגלות באה בעבורה, וכדברי הכתוב )ויקרא כו, 
כהנים  )תורת  רבותינו  ודרשו  שבתותיה'  את  ותירץ  מהם  תעזב  'והארץ  מג( 
פרשת בחוקותי(: 'אמר הקב"ה אני אמרתי להם שיהיו זורעים שש ומשמיטים 
ויבלו ממנה,  לי אחת בשביל שידעו שהארץ שלי, והם לא עשו כן – יעמדו 

והיא תשמיט מאליה כל השמיטין שהיא חייבת לי'.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת עד היכן מגיע מעלת שכרם של שומרי 

שביעית ולעומתם מה גודל עונשם של מחללי שביעית.
בס"ד נעשה כל אשר לאל ידינו להקל על ציבור המבקשים לשמור מצוה זו 
בתיקונה – הן בריבוי עסקים שומרי שמיטה אשר יעמדו לרשות הציבור, והן 
בעמידה איתנה על משמר הכשרות כולל אירועי מהדרין הרבים המתקיימים 

בעירנו מדי יום במלונות, באולמי שמחות ושירותי קייטרינג.
והבא ליטהר מסייעין בידו, ובשם ה' נעשה ונצליח. ויהי רצון שבזכות מצוה 
רבותינו  כהבטחת  ותפארתנו,  מקדשינו  בית  ובנין  הארץ  לגאולת  נזכה  זו, 

)סנהדרין צז( 'במוצאי שביעית בן דוד בא'. 

בברכת חזקו ואמצו גיבורי כוח עושי דברו
ידידכם ומוקירכם מאוד

יהודה דרעי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

פתיחה להלכות שמיטה
ש – מהי מצות השמיטה?

 – השבע  שנת  שונים:  שמות  בארבעה  בתורה  נזכרה  השמיטה  מצות   – ת 
'ובשנה השביעית   – ט(, השנה השביעית  טו,  )דברים  'הן קרבה שנת השבע' 
שבת שבתון יהיה לארץ' )ויקרא כה, ד(, שבת הארץ – 'ושבתה הארץ שבת 
)דברים  שנת שמיטה- 'מקץ שבע שנים תעשה שמיטה'  לה'' )ויקרא כה, ב(, 
טו, א(. והוזהרנו עליה בשתי מצוות עשה וארבע מצוות לא תעשה: 'שביתת 
יבול השנה השביעית,  להפקיר   – 'הפקר'  לשבות מעבודת הארץ,   – הארץ' 
איסור 'חרישה', איסור 'זריעה', איסור 'זמירה', איסור 'קצירה'. ושאר כל 
הותרו  מסוימים  שבתנאים  אלא  סופרים,  מדברי  נאסרו  האדמה  מלאכות 
מקצת עבודות האדמה. ובס"ד במדורים הבאים יתבראו כולם אחד לאחד 

דבר דבור על אופניו.
ש – האם מצוות השמיטה נוהגת בזמן הזה?

ת – נחלקו בזה דעות רבותינו התנאים: לדעת חכמים, שביעית גם בזמן הזה 

היא מהתורה. ולדעת רבי, שביעית בזמן הזה אינה נוהגת מן התורה אלא 
מדרבנן, מפני שתלה הכתוב מצווה זו – ביובל, וכיון שאין יובל נוהג בזמן 
הזה גם שמיטה אינה נוהגת. ולעניין הלכה, דעת רוב מרבותינו הראשונים 
עיקר  וכן  מדרבנן,  אלא  הזה  בזמן  נוהגת  שמיטה  שאין   – רבי  כדעת  נוטה 

להלכה. ועל כן כל הכללים שנאמרו באיסורים דרבנן, נוהגים בהלכות אלו
ש – מה הטעם למצווה זו?

בתלמוד,  במדרשים,  השמיטה:  מצוות  אודות  נאמרו  רבים  טעמים   – ת 
ורבותינו הראשונים עד לגדולי דורות האחרונים. אך הטעם העיקרי מבואר 
בתלמוד )סנהדרין לט(: 'אמר הקב"ה לישראל, זרעו שש והשמיטו שבע, כדי 
שתדעו שהארץ שלי היא', ופי' רש"י שם: ולא ירום לבבכם בשבח ארצכם 

ותשכחו עול מלכותו. וכיוצא בזה מבואר בתורת כהנים )פרשת בחוקותי(.
ש – האם גם נשים וקטנים חייבים במצווה זו?

ת – אף על פי שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, מכל מקום כיון שנאמרו בה 
גם מצוות לא תעשה, נשים חייבות בהם כדין הגברים. ועל כל פנים הקטנים 
)פחות מגיל 13 שנה לזכר ו-12 שנה לנקבה( אינם חייבים במצווה זו אלא מדין 

חינוך, ומצווה לחנכם כשם שמחנכים אותם בכל המצוות.
ש – מהו 'היתר מכירה' ומה תוקפו בזמן הזה?

ת – הואיל ואין קדושת שביעית נוהגת אלא בפירות )או ירקות( שגדלו בקרקע 
של ישראל, אבל פירות שגדלו בקרקע של גוי אפילו שהוא בארץ ישראל, אין 
העלה  הלכה  וזאת  חולין.  כפירות  בהם  ונוהג  בהם  נוהגת  שביעית  קדושת 
מרן הבית יוסף )יו"ד סימן שלא( וגדולים רבים אחריו, וכן הסכימו עמו רוב 
שנה  ממאה  יותר  לפני  הדור  מגדולי  כמה  קמו  זה,  סמך  ועל  דורו.  חכמי 
לפתור מצוקה כלכלית קשה שנקלעו בה החקלאים באותו הדור באמצעות 
במכירת  וכן  לגוי  חמץ  במכירת  שנוהגים  כמו  לנכרי  הקרקעות  מכירת 
'בכורות בהמה' לגוי, ובכך נפקעה הקדושה כדין קרקע של גוי המבואר לעיל. 
ואחריהם לאורך כל הדורות עד עצם ימינו צידדו גדולים רבים במתן היתר 
זה כפתרון למצוקת החקלאים. ברם לעומתם קמו מתנגדים רבים להיתר זה 
מכמה וכמה סיבות, כך שהיתר זה נותר במחלוקת גדולה בין הרים גבוהים 

עד עצם היום הזה.
ש – כיצד עלינו לנהוג ביחס להיתר זה?

הואיל וגם המצדדים בקיום היתר זה לא סמכו את ידיהם עליו אלא  ת – 
בשעת הדחק והם עצמם הורו שאין לראות בהיתר זה הלכה לדורות אלא 
הוראת שעה להצלת נפשות ולהצלת ישוב הארץ והדגישו שלשמיטות הבאות 
ידון בית דין חשוב אם בשלו התנאים למתן היתר זה מחדש. והואיל ובזמננו 
רבינו  הגאון  הדור  פאר  מרן  כב'  ובראשם  זה  בהיתר  גדולים המקילים  גם 
עובדיה יוסף שליט"א כתבו בזה הלשון: 'ובודאי שאף שהמקילים יש להם 
על מה שיסמוכו, המחמירים תבוא עליהם ברכת טוב ועליהם נאמר גבורי 
כח עושה דברו'. ועל כן ברור ופשוט שכל הירא לדבר ה' המקפיד בכל ימות 
השנה להדר בכשרות, לא יסמוך על היתר המכירה אלא ירכוש יבול שביעית 
אך ורק 'מיבול נכרי' או 'אוצר בית דין' תחת השגחה של כשרות מוסמכת. 
'מהדרין'  כשרות  תעודות  להעניק  שלא  הנהגנו  שבע  באר  הק'  עירנו  ופה 
כהלכתה.  לחומרא  השביעית  דיני  כל  שמירת  על  שמקפידים  במקום  אלא 
השתדלנו  המכירה,  היתר  פי  על  הנוהגים  רגילה  כשרות  של  בתעודות  וגם 
לשנות בצורת התעודה וצבעה ולהדגיש בה 'על פי היתר מכירה'. וב"ה עינינו 
בשמירת  המהדרין  מספר  גדל  תשס"ח,   – זו  שבשמיטה  בעירנו  הרואות 
הקודמות,  לשמיטות  ערוך  ואין  שיעור  לאין  ניכר  באופן  כהלכתה  שמיטה 
זו,  וחשובה  רבה  מצוה  לקיים  עצמם  הדוחקים  יום  קשה  אנשים  כולל 

ועליהם נאמר 'גבורי כח עושה דברו'.
ש – מהו 'יבול שישית' ומה דינו?

בשנה  השדה  מן  נלקט  אם  שכן  וכל  בשדה  ונשתרש  נזרע  אשר  יבול   – ת 
השישית )דהיינו בשמיטה זו לפני ראש השנה תשפ"ב(, זהו יבול שישית ואין חל 

עליו קדושת שביעית ונוהג בו כדין פירות וירקות חולין לכל דבר.
ש – מהו 'אוצר בין דין'?

ת – כיון שפירות )ולא ירקות( שביעית מותרים באכילה אלא שעל החקלאים 
להפקירם לכל, וכדי שאנשים שאינם מהוגנים לא יקחו פירות מעל צריכתם 
חסותם  תחת  השדות  את  נוטלים  דין  שבית  תקנו  בהם,  ויסחרו  הפרטית 
ושוכרים פועלים לקצור ולאסוף את הפירות עד לחלוקתם לציבור. ומותר 
הפרי  לאיסוף  הנדרשות  ההוצאות  עבור  רק  תשלום  לגבות  הדין  לבית 
ואחסונו עד לחלוקתו לציבור. והואיל והתשלום המשולם על ידי הצרכן הינו 
רק לכיסוי ההוצאות ולא עבור הפירות עצמם, אין חל על הכסף קדושת דמי 
שביעית. ומכל מקום בפירות עצמם יש לנהוג בהם כל דיני קדושת שביעית, 
)תוספתא  בימי המשנה  עוד  זו  ומקור תקנה  כפי שיתבארו אי"ה במקומם. 

שביעית פ"ח ה"א( והמשכו בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים.
ש – מהו 'יבול נכרי'?

ת – פירות או ירקות אשר נזרעו וגדלו בקרקע של נכרי )ולא בקרקע שנרכשה 
מיהודי לצורך הפקעת קדושת שביעית – 'היתר מכירה'(, לא חל עליהם קדושת 
שביעית ומותר לרכוש ולהשתמש בהם כדין פירות חולין לכל דבר. ואולם יש 
להיזהר מאוד, שלא לרכוש 'יבול נכרי' אלא בפיקוח ועדי כשרות מוסמכים 

אשר השגיחו היטב שהיבול אכן גדל ונלקט מקרקע של נכרי.
או  דין,  בין  יבול שישית, אוצר  על הצרכנים להעדיף:  – באיזה מסלול  ש 

יבול נכרי?
ת – ברור שבתחילת שנת השמיטה בזמן שעדיין קיים יבול שישית שנלקט 
מהשדות לפני ראש השנה, יש להעדיפו. ובלבד שהדבר ברור באמצעות גוף 
המסלולים  שני  לגבי  אך  שישית.  משנה  הינו  היבול  שאכן  מוסמך  כשרות 
הנותרים, כיון שבכל אחד מהם יש מעלות וחסרונות כפי שיבוארו במקומם 
המעדיפים  ויש  נוכרי  יבול  על  ורק  אך  המקפידים  כשרות  וועדי  יש  אי"ה, 
יותר יבול מאוצר בית דין. ופה עירנו הק' באר שבע אנו סומכים על שניהם, 

אך מקפידים לציין על המדפים את מקור היבול בכתב בולט.

התורה מגינה על ישראל
'תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' )לג, ד(, כתב רבי יצחק הכהן 
הוברמן זצוק"ל, "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב", עם הכולל 
בגימטריה "תערב תקיים אהיה חביבה ראשון תצילם", הכוונה, ע"פ 
במדרש תנחומא )ויגש, ב( שלא רצה הקב"ה ליתן לישראל את  מש"כ 
אמרו  והם  שיקיימוה,  טובים  ערבים  לו  שיביאו  עד  הקדושה  התורה 
כלומר  "ירושה",  לשון  "מורשה"  שנאמר  וזהו  הערבים,  יהיו  בנינו 
שהבנים שהם היורשים יהיו ערבים בשבילנו, ובראות התורה הקדושה 
את אהבתם של ישראל אליה ואת גודל חשיבותה וחביבותה בעיניהם, 
עד שהקדימוה לפני בניהם שהתורה נחשבת אצלם לראש וראשון וקודם 
של  שדרכו  שלהם  הבנים  עיניהם  למחמד  ואפילו  שבעולם,  דבר  לכל 
האדם שלרוב אהבתו לבניו הוא מקדימם לפני עצמו, וכדמצינו דאיתא 
במסכת סוטה )מט, א( רב הונא אשכח תמרה דחינוניתא נתנה לרבה 
בריה, אתא אבא בריה דרבה יהבה רבה ליה, הרי שכל אחד עשה לבנו 
ראשון וקודם לעצמו, וא"כ ראויים כל ישראל שזכות התורה הקדושה 

תגן בעדם ותצילם מכל רע בעוה"ז ובעוה"ב.
לזכות לכתרה של תורה

'תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' )לג, ד(, כתב הצדיק מרעננה 
זי"ע, יש לומר בביאור דיוק תיבת "מורשה" לשון "ירושה", שההצלחה 
בלימוד התורה הקדושה הוא כדין ירושה שאינה ניתנת אלא לבן, ומי 
שרוצה לזכות לכתרה של תורה צריך להתנהג בדרך ישרה שיהיה ראוי 
להתקראות בנו של הקב"ה כדאיתא בריש מסכת בבא בתרא )י, א( בזמן 

שעושין ישראל רצונו של מקום נקראים בנים אתם לה' אלוקיכם.
התורה שומרת מן הייסורין

'תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' )לג, ד(, כתב ה'בן לאשרי' 
בגימטריה  הכולל  עם  יעקב",  קהלת  מורשה  משה  לנו  צוה  "תורה 
"תוכיח ותציל הלומד ומלמד להצבור על מנת לקים כדינם", הכוונה, 
כמ"ש בזוהר הקדוש )ח"ג כג, ב( שהעמל בתורה ומלמדה לציבור זוכה 
לקיימה, כי לאיש כזה אורייתא מודעת ליה חובין דיליה, ולא חלילה 
ע"י ייסורין אלא בחסד ורחמים כאמא אוהבת שמוכיחא לברה חביבה 

במילין דקשוט.
לברך ולעשות מופתים בכוח התורה

עם  האותות"  "לכל  משולשת'  ה'ברכה  כתב  יא(,  )לד,  האותות'  'לכל 
עוסק  שאדם  שע"י  הכוונה,  טוב",  אחד  אתו  "לכת  בגימטריה  הכולל 
במסכת אבות )פ"ו, ג(,  תדיר בתורה הקדושה שנקראת טוב, כדאיתא 
'בכל המקום  זוכה שבכל מקום שילך הולך עמו הקב"ה שנאמר  הוא 
להתעלות   וזוכה  כא(,  כ,  )שמות  אליך'  אבוא  שמי  את  אזכיר  אשר 
במעלות הקדושה והטהרה עד שעי"ז ניתן לו כוח של ברכה לברך את 
עם ישראל, ולעשות אותות ומופתים בשמים ובארץ, שהרי הוא נחשב 

לשלוחו של הקב"ה וכוח של המשלח בשליח.

״אושר עד"
עמק שרה

״מחסני השוק"
בסניף בית אשל בלבד

״פפאיה"
רח' שפירא שכ' א' במרכז החנויות

לידיעת ציבור הרוכשים 
"שמיטה כהלכתה" 

מחלקת ״כשרות מהדרין״ שע״י הרבנות הראשית באר-שבע
בברכת וגיבורי כח עושי דברו 

להלן החנויות אשר עומדים בפיקוחנו 
נכון להיום ורצוי להתעדכן  

אצל הרב מכאל כהן 0544348736 

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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

זמני הדלקת הנרות

18:17כניסת השבת:
19:07יציאת השבת:

19:49רבנו תם:
18:13כניסת חג שמחת תורה:
19:03יציאת חג שמחת תורה:

19:45רבנו תם:

פרשת השבוע
שבת חול המועד סוכות

גליון 
חג שמחת תורה

גליון מס'

935

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

כי הם חיינו             

כעין זה איתא בפרקי דרבי אליעזר )פרק מא(, וז"ל: 'ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, 
ומשם חזר ונגלה על ישראל שנא' הופיע מהר פארן. ומשם שלח לשאר האומות ואמר 
להם אם מקבלים אתם את התורה, אמרו לו אין אנו יכולים להניח דת אבותינו אין 
אנו חפצים בתורה אלא תן תורתך לעמך שנא' )תהלים כט( ה' עוז לעמו יתן ה' יברך 

את עמו בשלום', עכ"ל.
וגם הלום חזינן כן בספרי, וז"ל: 'כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל, לא על ישראל 
לבד נגלה אלא על כל האומות. בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם מקבלים אתם 
את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם לא תרצח, אמרו לפניו רבש"ע כל עצמו 
של אותו אביהם רוצח הוא שנא' )בראשית כז, כ( והידים ידי עשו ועל כך הבטיחו אביו 
שנא' )בראשית כז( על חרבך תחיה. הלך לו אצל בני עמון ומואב ואמר להם מקבלים 
אתם את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם לא תנאף, אמרו לפניו רבש"ע 
בני  ומצא  הלך  מאביהם.  לוט  בנות  שתי  ותהרין  שנא'  היא  להם  ערוה  של  עצמה 
ישמעאל אמר להם מקבלים אתם את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם לא 
תגנוב, אמרו לו רבש"ע כל עצמו של אביהם ליסטים היה שנא' והוא יהיה פרא אדם. 
התורה,  את  ויקבלו  ירצו  אם  פתחה  על  ודפק  הלך  שלא  באומות  אומה  היתה  ולא 
יכול שמעו  יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך –  )תהלים קח(  וכן הוא אומר 
וקבלו, ת"ל )יחזקאל לג( ואתם לא תעשו ואומר )מיכה ה, יד( ועשיתי באף ובחמה נקם 
את הגוים אשר לא שמעו', עכ"ל. הרי לפנינו ג' מאמרי חז"ל אשר הצד השוה שבהם 

הוא, שהקב"ה חיזר על כל האומות שבעולם ליתן להם את התורה.
ומתוך זה עמדתי ואתבונן, האם הקב"ה בהציעו את התורה לכל האומות היה חפץ 
באמת ליתן להם את התורה, אלא שהם לא רצו להניח דת אבותיהם ולא רצו לקבלה. 
או שמא לעולם לא רצה ליתן להם את התורה, ולא עבר אליהם אלא כדי ליפטר מהם 
– שלא יבואו לעתיד לבוא בטענה שלא ניתנה להם תורה. והנה מתוך שהקב"ה פתח 
והראה לכל אומה ואומה את הדבר הקשה עליה – אשר הוא בניגוד מוחלט 'למהות 
אביהם', נשמע לכאורה שהקב"ה לא היה חפץ באמת ליתנה להם. וזה מוכח יותר 
מתוך שלא כפה עליהם הר כגיגית – כשם שכפה את ישראל כשחזרו בהם ולא רצו 
לקבלה, ומשמע שבאמת לא היה חפץ ליתנה להם. ואולם מה נעשה והשקפה זו קשה 
מאוד להולמה, שהרי חלילה לנו מלומר שהקב"ה אין תוכו כברו ולא נגלה אליהם 

אלא רק כדי ליפטר מהם.
ובהשקפה ראשונה היה נראה, שבזה נחלקו רש"י ופרקי דר"א על הספרי: שכן 
ליתן להם את  ומבואר להדיא שהקב"ה רצה  ופרקי דר"א מוכח  מתוך דברי רש"י 
לא  שהקב"ה  מוכח  הספרי  דברי  מתוך  אולם  לקבלה.  רצו  לא  שהם  אלא  התורה, 
רצה מעיקרא ליתן להם את התורה, שא"כ לא היה לו להראותם בתחילה את הדבר 

הקשה עליהם, וכדפי' לעיל.
ובהיותי בזה מצאתי סייעתא טובא לדיוק זה, מתוך דברי הזוהר הק' )פרשת בלק 
דף קצב(, וזת"ד: 'אם באמת היה החפץ מאת השי"ת לתת תורה לאומות העולם, א"כ 
למה הראה להם הדבר הקשה תחילה – שלא יוכלו לקיימו. ואם לא היה חפץ ליתן 
להם התורה, למה הקדים לשאול אותם אם רצונם לקבל את התורה', עי"ש. אכן יש 
בזה יתד נאמן לדברינו בלימוד דברי הספרי, מכל מקום עיניך הרואות שגם צד שני 
וזה שתמה הזוהר דאם איתא שלא רצה  נעלם מדברי הזוהר הללו,  לא  בחקירתנו 

ליתן להם א"כ מדוע הקדים לשאול את רצונם.
דהנה  הערה.  לעוד  בהקדם  זה,  במאמר  ונכון  אמת  ביאור  לבאר  בס"ד  ונראה 

שמחת תורה והלולב
ַוֹיּאַמר ה' ִמִסּיַני ָבּא ְוָזַרח ִמֵשִּׂעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָפּאָרן ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש...
)דברים לג, ב(
וזרח משעיר למו: שפתח לבני שעיר שיקבלו את התורה, ולא רצו.
הופיע מהר פארן: שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלוה, ולא רצו.
)רש"י(

כולה  התורה  וסיום  תחילה  משולשת'  ה'ברכה  כתב 
תורה מסיימים  לרמוז שבשמחת  "לולב",  תיבת  צירוף 
ומתחילים את התורה, בסמוך לחג הסוכות שבו מקיימים 
מצוות נטילת לולב, התורה מתחילה באות ב', 'ב'ראשית 
ישרא'ל',  כל  'לעיני  ל',  באות  ומסיימת  אלוקים',  ברא 
תחילת הנביאים ספר יהושע אות ו', 'ו'יהי אחרי מות 
משה עבד ה'', סיום הכתובים ספר דברי הימים אות 
ומארבעת המינים מברכים  ויע'ל',  עימו  'ה' אלוקיו  ל', 
הלולב עץ התמר צירוף שתי תיבות "לו"  דווקא על 
"לב", אמר רבי לוי מה תמר זה אין לו אלא לב אחד 
שבשמים,  לאביהם  אחד  לב  אלא  להם  אין  ישראל  אף 
תורת חיים,  "חיים", שהלומד  ו"לולב" בגימטריה 

זוכה לחיים ברכה ושלום שנה טובה ומתוקה.

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר-שבע כי

משרדי הרבנות והמועצה הדתית
ברח' התלמוד 8 באר-שבע

יפתחו לקהל
למתן שירותי הדת

ביום חמישי
כד' תשרי תשפ"ב )30.09.21(

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

בברכה

אנו מברכים
את תושבי ב״ש היקרים

בברכת

הרב יהודה דרעי
רב העיר וראש אבות בתי הדין

שלמה אוחיון
מזכיר המועצה הדתית

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

חגים וזמניםחגים וזמנים
לששוןלששון

מועדיםמועדים
לשמחהלשמחה

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

במעמד
כב' מורנו ורבנו המרא דאתרא הגאון הגדול

רבי  יהודה דרעי שליט"א 
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

ובהשתתפות
מר יהושע דמרי הי"ו

ממונה המועצה הדתית באר-שבע
רבני השכונות והקהילות 

ואישי ציבור נכבדים 

הקפותהקפות
שניותשניות
מרכזיותמרכזיות
ברחבי העיר באר-שבעברחבי העיר באר-שבע

)הרשימה חלקית שנרשמה עד לסגירת הגליון(
שישו ושמחו בשמחת תורה

ותנו כבוד לתורה
בברכת חג שמח וברוכים הבאים!

במוצאי שמחת תורה
יום שלישי כ"ב תשרי תשפ"ב )28.9.21(

רחבת מרכז אורן - הרה"ג אברהם טריקי שליט"א.	 
בית הכנסת "דניאל אברמוב" לעדה הבוכרית - שכונה ד'.	 
בית הכנסת "שבו בנים" לעדה האתיופית, שכונה ו' חדשה.	 
בית חב"ד נווה זאב, בית ספר "מקיף רגר".	 
בית הכנסת "עוז ותעצומות", שד' ירושלים באר שבע.	 
בית הכנסת "רמות אל", שכונת רמות.	 
בית הכנסת "רמות השלום", שכונת רמות.	 
בית הכנסת "קול רינה וישועה", שכונת רמות.	 
בית הכנסת "שמעון שלום", שכונה ה'.	 
בית הכנסת "יקירי באר שבע", שכונת נחל עשן.	 
בית הכנסת "אהבת חנה", שכונת נחל עשן.	 
בית הכנסת "רמב"ם" במתחם הקטר.	 
ביכנ”ס "עדות ביהוסף" שכ' ב', הרה"ג יחד חדאד שליט"א.	 
ישיבת בני עקיבא “אוהל שלמה“, שכונה ד'.	 
בית הכנסת “תפילת אבות“, הקריה החרדית באר שבע.	 
"ישיבת אהל בנימין"  )הישיבה של הרה"ג סנדרו שליט"א( שכ' ד'	 

לעילוי נשמת 
הרבנית רחל טריקי ע״ה

בת סימי ז״ל

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

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’
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