בס"ד

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

הדתית באר-שבע
והמועצה
השבוע
בטאון הרבנותפרשת
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י
בראשיתרשת מוסדות "קול יהודה" הרב אברהם טריקי
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
לשמוע מפי המלך
איתא במסכת שבת אמרו מלאכי השרת לפני הקב”ה ריבונו

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום ג’

ער"ח
כז' תשרי כח' תשרי מרחשון

יום ה’

יום ד’
א' דר"ח
מרחשון

יום ו’

שבת קדש

ב' דר"ח
מרחשון ב' מרחשון ג' מרחשון

מדויק לבאר-שבע ()9.10.21( )8.10.21( )7.10.21( )6.10.21( )5.10.21( )4.10.21( )3.10.21

עלות השחר
5:26 5:26 5:25 5:24 5:23 5:22 5:21
זמן טלית ותפילין
5:33 5:33 5:32 5:31 5:30 5:29 5:28
זריחה  -הנץ החמה
6:42 6:42 6:41 6:40 6:40 6:39 6:39
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:57 8:57 8:56 8:56 8:56 8:56 8:55
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:32 9:32 9:32 9:31 9:31 9:31 9:31
סו״ז ברכות ק״ש
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
חצות יום ולילה
12:28 12:28 12:28 12:29 12:29 12:29 12:30
מנחה גדולה
12:59 12:59 12:59 13:00 13:00 13:00 13:00
פלג המנחה
17:19 17:20 17:21 17:22 17:23 17:25 17:26
שקיעה
18:18 18:19 18:21 18:22 18:23 18:24 18:25
צאת הכוכבים
18:32 18:34 18:35 18:36 18:37 18:39 18:40

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
בראשית
כה אמר
18:08
18:58
19:39

פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:
"שבת מברכין"

המולד ביום רביעי שעה .13:11:ו 12-חלקים.
ראש חודש מרחשון בימים רביעי וחמישי הבעל״ט.

דבר רב העיר שליט"א
עזר כנגדו

ֹלהים ל ֹא טֹוב הֱ יֹות הָ ָאדָ ם לְבַ ּדֹו ֶאעֱשֶ ּׂה ּלֹו עֵ זֶר כְ ּנֶגְ ּדֹו
ַו ֹיּאמֶ ר יְהוָה אֱ ִ
(בראשית ב ,יח)
עזר כנגדו :זכה ,עזר .לא זכה ,כנגדו להילחם.
(רש"י)

בדברי רש"י הללו גנוז המתכון לחיי נישואין מתוקנים ,אלא שהעיקר חסר בו מן
הספר ,שהרי אין מפורש בדבריו מה המעשה אשר יעשה האדם כדי לזכות למעלה
הנכספת של 'זכה' ,למען תהיה לו האשה ל'עזר' ולא חלילה 'כנגדו להילחם' .וכעין זה
ממש יש לנו להעיר על דברי הגמ' (סוטה יז ,א)' :איש ואשה שזכו שכינה ביניהם' ,שכן
גם כאן אין מפורש כיצד עליהם לנהוג למען תשרה השכינה ביניהם .ועוד יש להבין,
מה משמעות השראת השכינה – לחיי הזוגיות של איש ואשה.
ולפי הנראה כוונת חז"ל בזה היא ,לאיש ואשה אשר זכו לאהבה אמיתית ואחדות
מושלמת ,לקיים מה שנאמר 'ודבק באשתו' וכן 'והיו לבשר אחד' (בראשית ב ,כד) .וכבר
הוכחנו שאהבת אמת – נמדדת במידת 'הרגשות' ,והיינו אם מרגישים הם בכאב או
בשמחה הדדית .ובזה יובן הקשר שבין השראת השכינה – לזיווג האדם ,שכן אין
השכינה שורה אלא במקום שיש בו אחדות ,ופשוט שאין לך אחדות מושלמת כל כך
כדוגמת הנישואין שבין איש לאשתו – 'והיו לבשר אחד'!
וכה שנינו במדרש (במדבר רבה יט ,ב) :מפני מה חיילותיו של דוד ,חלקם היו נופלים
במלחמה .משום שהיו דלטורין (בעלי מחלוקת) בעם ישראל ,ובמקום שאין אחדות
השכינה מסתלקת מביניהם .אולם חיילותיו של אחאב אע"פ שהיו בעם ישראל עובדי
עבודה זרה ,היו חוזרים שלמים מהמלחמה ,מפני שלא היו דלטורין והיתה שכינה
שורה במלחמתם ,עכת"ד.
וזה מפורש יותר במדרש תנחומא (דברים יח)' :כשישראל בשלום זה עם זה ,אין
שכינתו מסתלקת מביניהם אפילו הם עובדי עבודה זרה' .והטעם בזה מבואר בספר
חרדים (פתיחה לפרק ז) :כיון שהקב"ה אחד ,אינו יכול להשרות שכינתו אלא במקום
ששוכן שם אחדות ,עי"ש.
וכעין זה מבואר בגמ' (שלהי דרך ארץ)' :אמר הקב"ה כיון שהיו ישראל שונאים את
המחלוקת ואוהבים את השלום ועשו חניה אחת ,הגיע שעתן שאתן להם את תורתי'.
הנה כי כן לפנינו עדותו של הקב"ה בכבודו ובעצמו ,שכל זמן שלא נתקיימו שלושת
התנאים הללו אשר רק במילואם יחדיו מתקיימת 'אחדות' מושלמת ,אין היכי תמצי
למתן תורה .ולפי המבואר יובן ,שכן ברור שאי אפשר למתן תורה במקום שאין
השכינה יכולה לדור בו ,וכבר אמרו 'קוב"ה אורייתא וישראל חד הם'.
ועוד אמרתי לחדד פירוש זה בהקדם ,לדברי הש"ס (מנחות לז ,א)' :בעא מיניה פלימו
מרבי ,מי שיש לו שני ראשים ,באיזה מהם מניח תפילין (וכיוצא בזה דנה הגמ' שם אודות
מצות פדיון הבן ,האם משלם לכהן חמישה סלעים או צריך ליתן לו עשרה סלעים) .אמר לו ,או קים
גלי (או עמוד וצא בגלות – רש"י) או קבל עליך שמתא (או קבל עליך נידוי ,משום שבעוה"ז אין
כדבר הזה בנמצא) .וכתבו התוס' שם (ד"ה או) :בזמן הזה ליכא ,אבל יש במדרש באדם

אחד שנולד בשני ראשים ובאו לפני שלמה לדון האם נוטל שני חלקים מירושת האב
או רק חלק אחד ,עי"ש .ומיהו לא פירשו ,מה עלה בדינו .ובשיטה מקובצת שם (אות
יח) גילה כיצד פסק שלמה בזה ,וז"ל' :שלמה בחכמתו הרתיח מים וכסה אחד מן
הראשים ושפך הרותחים על הראש השני ,מחמת צער הרותחים צעק בשני ראשים.
אמר שלמה סימן דתולדה אחת לשני הראשים ,ואין נידון אלא כאיש אחד' ,עי"ש.
ומכלל הן אתה שומע לאו ,שאם לא היה מרגיש בכאב הראש השני ,אזי אע"פ שגוף
אחד משותף לשניהם מכל מקום שני אנשים נפרדים הם .הרי לפנינו הגדרה ברורה
מהו 'גוף אחד' ומהו 'פלגא דגופא' ,והיא הרגשת השייכות המוחלטת כאחד מאברי
הגוף ממש .ומכאן נבין עומק דברי הכתוב אודות זיווג האדם 'והיו לבשר אחד' ,וכן
'ודבק באשתו' .שכן אם מרגישים הם בכאב ובשמחת השני ,הרי שאפילו שדעותיהם
שונות בתכלית אין כאן אלא 'שני ראשים' בגוף אחד! ברם אם חלוקת שני הראשים
מצביעה גם על פירוד ברגשות ,אזי אע"פ שהם גוף אחד ,מכל מקום הם נידונים כשני
גופים נפרדים.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

של עולם מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון אמר להם
מצוה קלה צוויתיו ועבר עליה ,מבאר ה’עיון יעקב’ ששאלת
המלאכים הייתה למה לא נהג הקב”ה עמו ככל באי עולם שעד
ג’ פעמים נמחל העוון ,שנאמר ‘הן כל אלה יפעל אל פעמים
שלוש עם גבר’ ,והקב”ה ענה להם שהוא בעצמו ציווה אותו,
ואינו דומה השומע מפי המלך לשומע מפי שליח ,מבאר ה’בן
לאשרי’ על פי זה ,מדוע בני ישראל לכאורה סתרו את דברי
עצמם כשאמרו למשה ‘למה נמות ,תשמע אתה כל אשר יאמר
ה’ ותדבר אלינו’ ,והרי בפסוק לפני כן אמרו ‘היום ראינו כי
ידבר ה’ את האדם וחי ואת קולו שמענו מתוך האש’ ,אלא
שהיו יראים למות אם ישמעו מפי הקב”ה בעצמו ,משא”כ מפי
שליח ימחל העוון עד ג’ פעמים.

יום א’
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מנהל מערכת

עורך

יום ב’

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
התורה והגאולה השלימה

כתב הרזימ"א זצ"ל ,נרמז בתיבת "בראשית" שלושת בתי
המקדש והגאולה העתידה" ,ב'ית ר'אשון א'בד"" ,ב'ית ש'ני
א'בד"" ,ב'ית ש'לישי י'עמוד ת'מיד" ,תיכף בימינו אמן.

התורה ומלך המשיח

כתב ה'בן לאשרי' תיבת "בראשית" עם הכולל גימטריה "מש(י)
ח בשער" ,ע"פ דאיתא במסכת סנהדרין (צח ,א) שמלך המשיח
יושב בשער רומי ,ומחכה שיקראוהו לגאול את בני ישראל ,ועל
כן חסר בגימטריה האות י' לרמוז על "י'שראל" שהמשיח צריך
את עזרתם בהבאת הגאולה ,ע"י תשובה ומעשים טובים והוספה
בתורה ובמצוות.

התורה ובני ישראל

"בר'אשית בר'א אל'קים" ,אותיות השניות גימטריה "ת"ל",
מבאר הצדיק מרעננה זי"ע ,ע"פ דברי המדרש רבה (בראשית
פ"ג ,ז) מלמד שהיה בורא עולמות ומחריבן ,עד שברא זה העולם,
אמר דין הניין לי ,וכתב האריז"ל בשער הפסוקים (ריש שמות),
בסוד הכתוב 'ויצבור יוסף בר' (בראשית מא ,מט) ,עניין בורא
עולמות ומחריבן הוא בריאת עולם התוהו שלפני בריאת העוה"ז,
שנפלו משם הרבה ניצוצות קדושות בשבירת הכלים ,ואח"כ
נתגלגלו בדור המבול ובדור הפלגה ובסדום ,עד שבאו למצרים
ושם נתקנו ע"י בני ישראל ,וראה בספר עבודת ישראל (מקץ
'ויצבור יוסף בר') ,והנה הוצרכו ישראל להיות במצרים ת"ל שנה
כדכתיב 'ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלושים שנה
וארבע מאות שנה' ,ונרמז בגימטריה ת"ל תיכף בתחילת התורה,
כיון שכל עיקר בריאת העוה"ז אחר עולם התוהו הוא בשביל בני
ישראל שיתקנו את הניצוצות הקדושה שנפלו בשבירת הכלים.

לימוד התורה בלב טהור

כתב רבי יצחק הכהן הוברמן זצוק"ל תיבות "בראשית ברא
אלקים" ,במספר קטן בגימטריה "לב" ,וראשי תיבות "א'ת
ה'שמים ו'את ה'ארץ" ,בגימטריה "טוב" ,רמז לדברי התנא רבי
אלעזר בן ערך במסכת אבות (פ"ב ,ט) והסכים עימו רבי יוחנן
בן זכאי שהעיקר שישיג האדם "לב טוב" מידות טובות ,ועל
כן נרמזו שתי תיבות אלו "לב טוב" בתחילת תורתנו הקדושה,
שצריך לעסוק בתורה מתוך לב טוב וטהור שנאמר 'לב טהור ברא
לי אלוקים'.

אורות הכשרות
ואפשר שזהו עומק דברי דוד המלך ע"ה (תהלים סח ,ז) באומרו
'מושיב יחידים ביתה' – שני יחידים השונים זה מזה בתכונותיהם,
והיינו שבשעת יצירת האדם יצר את הכוח לשני יחידים לחיות יחדיו
במידת הענוה והוותרנות .וגדולה מזו מצאתי להגר"ח זייצ'יק זצ"ל
(אור חדש) ,אשר הוכיח כן מדברי הגמ' (ברכות סא ,א) :מתחילה עלה
במחשבה לפני הקב"ה לבוראם דו פרצופין ,עי"ש .ללמדך שהאחד
אינו יכול לפסוע בלי הסכמת השני ,ומידה מופלגת זו של וותרנות
היא חלק בלתי נפרד מיצירת האדם.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא ,מתוך חידוש גדול ששמעתי
בשם הגאון כתב סופר .דהנה איתא בגמ' (סוטה ב ,א)' :אין מזווגין
לו לאדם אשה אלא על פי מעשיו ,שנאמר (תהלים קכה ,ג) כי לא ינוח
שבט הרשע על גורל הצדיקים ...אמר רבי יוחנן ,וקשין לזווגן כקריעת
ים סוף ,שנאמר (תהלים סח ,ז) אלוהים מושיב יחידים ביתה מוציא
אסירים בכושרות .ושואלת הגמ' – איני והא אמר רב יהודה אמר
רב ,ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני
לפלוני .לא קשיא – הא בזיווג ראשון ,הא בזיווג שני' ,עכ"ל .כלומר,
שזיווג ראשון נקבע על פי המזל ,ולכן אינו תלוי כלל במעשיו של
האדם .ועל זיווג זה באמת לא נאמר 'קשה זיווגן כקריעת ים סוף',
יען כי כבר ארבעים יום קודם לידתו נקבע זיווגו .ברם ,זיווג שני
נקבע רק על פי מעשיו של האדם ,ולכן קשה זיווג זה כקריעת ים
סוף .ועי"ש בתוס' (ד"ה הא) שהביאו דברי הגמ' (מועד קטן יח ,ב)' :אמר
שמואל ,מותר לארס בחולו של מועד ,שמא יקדימנו אחר ברחמים.
ושאלה הגמ' – והא ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת
ואומרת בת פלוני לפלוני' (וא"כ מדוע יש לחשוש שמא יקדימנו אחר) .והקשו
התוס' ,מדוע לא תירצה שם הגמ' ,הא בזיווג ראשון והא בזיווג שני,
וממילא נעמיד את דברי שמואל רק בזיווג שני .ונשארו בקושיא,
עי"ש .ושמעתי בשם הכתב סופר שתירץ ,שלעולם מה שאמרו הא
בזיווג ראשון והא בזיווג שני ,אין הכוונה בזה לזיווג שני כפשוטו,
אלא שלכל אחד הנושא אשה יש זיווג ראשון ושני :הזיווג הראשון,
הוא בעצם מציאת זיווגם ,וזה נקבע על פי המזל ולא לפי מעשיו ,וכן
לא נאמר בו קשה זיווגן כקריעת ים סוף ,וכדפי' .והזיווג השני ,הוא
חיי הנישואין של בני הזוג במהלך ימי חייהם המשותפים .ומשימה זו
תלויה באמת במעשיו של האדם ,וכן קשה היא לפני הקב"ה כקריעת
ים סוף .ובזה מיושבת קושיית התוס' ,והבן .וזה סייעתא טובא לכל
דברינו ,שהמפתח לחיי נישואין מתוקנים ,נמצא בידי בני הזוג!

בברכת שבת שלום ומבורך

לימוד התורה בטהרה

כתב ה'בן לאשרי' תיבת "בראשית" צירוף שתי תיבות "בית
ראש" ,הכוונה ,שראש וראשון כדי שאדם ילמד תורה בטהרה
צריך הוא לישא אשה ולבנות את ביתו בית נאמן בישראל,
כדאיתא במסכת גיטין (נב ,א) ,תניא אמר רבי יוסי מימי לא
קריתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי ,וכדאיתא במסכת
קידושין (כט ,ב) ת"ר ילמד תורה ואח"כ ישא אשה ,או ישא אשה
ואח"כ ילמד תורה ,אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא
אשה ואח"כ ילמוד תורה ,רבי יוחנן אמר ריחיים בצווארו ויעסוק
בתורה ,וכן מכיון שהמצווה הראשונה שבתורה היא מצוות פריה
ורביה ,ועוד שלומד תורתנו הקדושה אח"כ בטהרה.

לימוד התורה בשבת קודש

כתב ה'ברכה משולשת'האות "ב'" של תיבת "ב'ראשית" גדולה,
יש לומר שבא לרמוז על לימוד התורה ביום שבת קודש ,כמ"ש
תנא דבי אליהו (רבה פ"א) שיעשה את השבת כולה תורה ,ובזה
יש לפרש את מאמר רבי שלמה אלקבץ זי"ע ,פני שבת נקבלה,
כלומר ,הרוצה לזכות שתאיר בו קדושת השבת ,צריך שאת
ה"פני" האות הפנימית והאמצעית של תיבת "שב'ת" שהיא
האות "ב'" שרומזת לתורה הקדושה שבה מתחילה התורה,
שיעסוק בתורה בכל שבת קודש ,ואז "נקבלה" ,יזכה לקבל
הארה מלמעלה של קדושת השבת.

לימוד התורה בקדושה

כתב מרן החיד"א זי"ע ,בספר נחל קדומים תיבת "בראשית",
ראשי תיבות "ב'קול ר'ם א'ברך ש'ם (י') ה' (שם הוי"ה מתחיל
באות י') ת'מיד" ,וע"פ דבריו יש לפרש בהקדם דברי תנא דבי
אליהו (רבה פ"י) והובאו דבריהם במסכת כתובות (קד ,א)
בתוספות ד"ה לא וכו' ,עד שיתפלל אדם שיכנסו דברי תורה בתוך
מעיו יתפלל שלא יכנסו אכילה ושתיה יתירה בתוך מעיו ,והיינו,
"בראשית" רומז שישמור עצמו מאכילה ושתיה יתירה ,ויעסוק
לברך את ה' בדברי התורה הקדושה.

לידיעת ציבור הרוכשים
"שמיטה כהלכתה"
להלן החנויות אשר עומדים בפיקוחנו
נכון להיום ורצוי להתעדכן
אצל הרב מכאל כהן 0544348736

״אושר עד"
עמק שרה

״פפאיה"

רח' שפירא שכ' א' במרכז החנויות

״מחסני השוק"

בסניף המשחררים בלבד ולא כפי שפורסם בעבר

סניף בית אשל "היתר מכירה" בלבד

בברכת וגיבורי כח עושי דברו

מחלקת ״כשרות מהדרין״ שע״י הרבנות הראשית באר-שבע

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
המשך הלכות שמיטה  -איסור ספיחים
באכילה כך נאסרו גם בהנאה ,ולכן גם פרחים או צמחי ריח
ש – מהו איסור ספיחים?
ת – גידולים אשר צמחו באדמה בשנה השביעית ,אפילו שנזרעו בכלל גזירא זו .אך יש אומרים שגידולי ספיחים נאסרו רק
בשנה השישית בין מזרע שנפל בה מאליו או בידי אדם ,גידולים באכילה ,לפיכך פרחים וצמחי ריח מותר להריח בהם ,וכן עיקר
אלו נקראים 'ספיחים' .וזהו המקור לתיבת 'ספיחים' שהוא להלהכה.
מלשון נספח ,כלומר שצמיחת פרי האדמה – נספח לשנה
ש – האם איסור ספיחים נוהג גם ביבול נוכרי?
השישית בה הוא נזרע.
ת – גידולי ספיחים אשר גדלו בשדות של נכרי ,אין בהם איסור
ספיחים .והוא הדין בקרקעות שנמכרו לנכרי ,לסומכים על
ש – מה דין ספיחים?
ת – מהתורה גידולי שביעית מותרים באכילה – בין פרי האדמה היתר המכירה.
ובין פרי האילן ,שנאמר 'והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה'
(ויקרא כה ,ו) .ואפילו שנעשו בהם אחד מאיסורי השביעית .אולם ש – האם יש קדושת שביעית בספיחים?
מדברי סופרים נאסרו פירות האדמה באכילה ,לפי שראו ת – כיון שמן התורה מותרים הם באכילה ויש בהם קדושת
חכמים שנתרבו עוברי עבירה אשר זרעו בסתר את שדותיהם שביעית אלא שחכמים גזרו עליהם שלא לאוכלם כאמור לעיל,
בשנה השביעית והיו אומרים מאליהם צמחו גידולים אלו ,הרי שיש בהם קדושת שביעית ,לפי שאין כוח בידי חכמים
להתיר הפסד של יבול שביעית .לפיכך ירקות שנלקטו בשביעית
קנסו חכמים שלא לאוכלם.
צריך לנהוג בהם קדושת שביעית – בין כשהם אסורים באכילה
ש – ירקות שנזרעו בוודאות בשנה השישית אך נקלטו בשנה דהיינו כשנשתרשו בשביעית ובין כשהם מותרים באכילה
דהיינו כשנשתרשו בשישית 13.ומכל מקום צמחי ריח אשר לפי
השביעית ,האם יש בהם איסור ספיחים?
ת – כאמור ירקות שנזרעו אפילו בשנה השישית אך הוסיפו המבואר לעיל אינם אסורים משום ספיחים ,אין צורך לנהוג
לצמוח בשנה השביעית הם בכלל גזירת איסור ספיחים .ומכל בהם קדושת שביעית ,מפני שגם מהתורה אין קדושת שביעית
מקום נחלקו דיעות רבותינו הראשונים ועד לאחרוני זמנינו על פרחי נוי וצמחים שנזרעו לריח.
לגבי גידולים שנשתרשו כבר בשנה השישית :יש אומרים שאם
נשתרשו בשנה השישית אף על פי שהמשיכו לצמוח בשנה ש – האם יש איסור ספיחים בשדה הפקר?
השביעית ,אין בהם איסור ספיחים 3.ויש אומרים שאין די ת – איסור ספיחים נוהג גם בשדה הפקר .לפיכך גם אם הופקרו
בזה שנשתרשו בשישית אלא צריך שיגיעו לעונת המעשרות הירקות על ידי הבעלים ,אסורים הם באכילה משום ספיחים.
לפני השנה השביעית 4.ויש אומרים שגם אם נגמרה גדילתם
בשנה השישית אך נקטפו בשנה השביעית ,אסורים באכילה ש – ירקות וצמחים הגדלים בתוך הבית או בעציץ שאינו נקוב,
משום ספיחים 5.ולעניין הלכה ,אחינו האשכנזים מקילים בזה האם יש בהם איסור ספיחים .ומה הדין בזה לגבי גידולי
כדיעה ראשונה 6.וכבר פשט המנהג להקל בזה גם לבני עדות חממות?
המזרח ,מפני ששביעית בזמן הזה הוא דרבנן ,ובמקום פלוגתא ת – אין בהם איסור ספיחים וגם אין צריך לנהוג בהם קדושת
יש לנו לפסוק כדעת המיקל .אך יש מורים ,שבני עדות המזרח שביעית .ולפי הנראה ,יש להקל בזה גם בגידולי חממות.
צריכים להחמיר בזה כדיעה שלישית במקום האפשר ,כלומר
שאם נקלטו בשנה השביעית הרי הם אסורים משום ספיחים ש – האם איסור ספיחים נוהג במקום ספק?
ת – יש אומרים שאין צריך להחמיר באיסור ספיחים במקום
גם אם נגמרה גדילתם בשנה השישית.
שיש ספק ,לפי שאיסור ספיחים אינו אסור אלא מדרבנן וכלל
גדול בידינו – ספיקא דרבנן לקולא .לפיכך אורח שהוגשו לו
ש – ומה הדין בזה לגבי תבואה וקטניות?
ת – גם לדעת המקילים – שאין איסור ספיחים בירקות ירקות אשר נזרעו בשישית ונלקטו בשביעית אך יש ספק אם
שנשתרשו בשנה השישית ,מכל מקום לגבי תבואה וקטניות ,נשתרשו בשישית ,או שאין ידוע כלל אם נלקטו בשישית או
אין די בזה שנשתרשו אלא צריך שיגיעו לשליש גידולם בשנה בשביעית ,יכול לסמוך על דעת המקילים .והמחמיר בזה ,תבוא
השישית ,אך אם הגיעו לשליש גידולם בשנה השביעית – עליו הברכה.
אסורים באכילה משום ספיחים.
ש – מה דין כלים שנתבשלו בהם ירקות של ספיחים?
ת – כלי שנתבשלו בו ירקות האסורים משום ספיחים ,דינו
ש – האם יש איסור ספיחים גם בפירות האילן?
ת – לא גזרו חכמים איסור ספיחים אלא בפרי האדמה ,כלומר ככלי הבלוע באיסור ,וצריך להגעילו .ואם השתמשו בכלי הזה
כל הירקות למיניהם כולל ירקות עלים (למעט אלו שיפורטו להלן) ,ללא הגעלה ,אם השימוש היה תוך מעת לעת (דהיינו תוך  24שעות),
וכן תבואה וקטניות .אבל פירות האילן אינם בכלל גזירא זו ,המאכל נאסר .אולם אם השתמשו בו לאחר מעת לעת ,יש
לפי שאין דרך לנטוע אילנות אלא אחת לכמה שנים .זאת ועוד ,להתיר את המאכל בדיעבד.
שגם אם ינטעו אילנות בשנה השביעית אי אפשר שיעשו פרי
ש – האם ירקות של ספיחים מותרים באכילה אחר שנת
באותה שנה.
השמיטה?
ת – ירקות שנאסרו משום ספיחים ,אסורים לעולם .ולכן יש
ש – האם יש איסור ספיחים בבננות?
ת – אף על פי שבננות הם פרי האדמה ,מכל מקום אין נוהג בהם להיזהר גם אחר השמיטה שלא לאכול ירקות שנלקטו בשנת
איסור ספיחים ,מפני שגם אם ינטעו אותם בשנה השביעית לא השמיטה .וכן יש להיזהר מאוד בשימורים המשתמרים זמן רב
אחר השמיטה ,שיהיו נקיים מחשש איסור ספיחים.
ישאו פרי באותה שנה.
ש – האם איסור ספיחים נוהג גם בפרחים או צמחי ריח?
ת – נחלקו רבותינו הראשונים והאחרונים האם גידולי ספיחים
נאסרו רק באכילה או גם בהנאה :יש אומרים שכשם שנאסרו

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.

בס"ד

הריקודים
שהביאו ישועה

התודה והברכה

והתודה והברכה לממונה המועצה הדתית
מר שוקי דמרי הי״ו אשר טרח ודאג
והשקיע כדי שהאירועים יתקיימו בכבוד
ובפאר כיאה לכבודה של תורה.

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

שלמי תודה

הרינו מביעים בזאת את הערכתינו והוקרתינו
לאיש חיל רב פעלים לתורה ולתעודה
עושה ומעשה למען הפצת והרבות הדת
בעירנו הק' באר שבע יע"א

מר יהושע (שוקי) דמרי

הי"ו

ממונה המועצה הדתית באר שבע

אשר אף השנה המשיך במסורת קודש
ולא חסך מאומה והשקיע רבות מאד
באירוע של חג הסוכות
"שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו"
וכן באירועי "הקפות שניות"
ברחבי העיר במוצאי חג שמחת תורה
יה"ר שזכות התוה"ק תגן בעדו
ובעד ב"ב אלף המגן בבריאות איתנה
וברוב אושר נחת ושמחה מכל יוצ"ח אמן.

שבת שלום
המברכים ומודים
בשם תושבי באר שבע

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

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.

