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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

תולדותפרשת  השבוע:
משא דברהפטרה:

16:31כניסת  השבת:
17:21יציאת  השבת:

17:57רבנו  תם:

פרשת השבוע
תולדות

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

י"ב השבטים של יצחק ורבקה 
'הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך' צריך להבין 
אחד  אח  רק  והלא  אימך,  בני  הם  ומי  אחיך  הם  מי 
ה'בן לאשרי' שהיו צריכים לצאת  ליעקב עשו, מבאר 
אמר  במדרש  כמ"ש  ורבקה,  מיצחק  השבטים  י"ב 
עיברתי  ולא  הלוואי  אנכי'  זה  למה  'ותאמר  הונא  רב 
לרעה  פה  הפיתחון  ובגלל  ז"ה.  כמניין  שבטים  י"ב 
אימו  רחם  את  לעקור  שליטה  לעשו  ניתן  רבקה  של 
יעקב  הלידה  שבשעת  תנחומא  במדרש  כמ"ש  בלידה, 
ויתר לעשו שיצא ראשון כי עשו איים להרוג את אימו, 
תוכל  אימו שלא  וקרע את רחם  חיבל  עשו  זאת  ובכל 
עוד ללדת. וזהו שנאמר "אחיך ובני אימך" שהם י"ב 
גם שאמר  וזהו  אחיו,  להיות  השבטים שהיו אמורים 
י"ב  את  לעבדים'  לו  נתתי  אחיו  כל  'ואת  לעשו  יצחק 
ה'. עבדי  צדיקים  לבנים  ליעקב  נתתי  השבטים 

חביבות המצוות

גליון מס'

941

הביזיון
מהצדיק שהציל

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.

יצחק, ניכר שהולך בדרכי אביו 
'ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק' )כה, י(, כתב 
ה'העמק דבר' הנצי"ב מוולואז'ין זיע"א בכל תולדות יצחק היה ניכר 
ש"אברהם הוליד את יצחק", כלומר שבכל דרכיו והליכותיו היה ניכר 
ונרגש על יצחק שהוא בנו של אברהם ושהולך בדרכי אביו הישרות.

יצחק, חפר ארבע בארות
'וישוב יצחק ויחפור את בארות המים'  )כו, יח(, כתב רבי לוי 
יצחק שניאורסון זיע"א דרגתו הרוחנית של יצחק היא מידת 
ה'גבורה'. ארבע הבארות שחפר יצחק הן כנגד ארבעת ימי הדין 
והגבורה, יום ראשון של ראש השנה, יום שני של ראש השנה, 
יום הכיפורים חתימת הדין, הושענא רבה יום גמר החתימה.

יצחק, עיניים טהורות
רש"י  כתב  א(,  )כז,  מראות'  עיניו  ותכהין  יצחק  זקן  כי  'ויהי 
ומקטירות  מעשנות  שהיו  עשו  נשות  של  בעשנן  התעוור  שיצחק 
לעבודת אלילים,. צריך להבין מדוע הזיק העשן רק ליצחק בלבד 
ולא לנשי עשיו ולעשיו עצמו, אלא מבאר הרבי העשן הזיק ליצחק 
לעבודת  ומקטירות  מעשנות  היו  הרשעיות  עשו  שנשות  מפני 
יכול  עיניים מראות ברע", לא היה  כוכבים. יצחק שהיה "טהור 
ונשותיו. הרשע  עשו  כן  שאין  מה  עיניו,  כהו  ולכן  זאת,  לסבול 

יצחק, שמו לא השתנה
איתא במסכת ברכות בירושלמי, תניא מפני מה נשתנה שמו של 
אברהם ושל יעקב ולא של יצחק, מפני שאלו אבותיהם קראו להם 
שם, אבל יצחק הקב"ה בכבודו ובעצמו קרא לו שם, שנאמר 'ויאמר 
אלוקים אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק' )יז, יט(.

יצחק, רמז אותיות שמו
רומזות י - עשרת  יצחק  של  אותיות  רבה,  במדרש  כתב 
הדיברות, צ – תשעים שנות שרה כשילדה את יצחק, ח - שנימול 
יצחק. לו  כשנולד  אברהם  שנות  ימים, ק – מאה  שמונה  בן 

אורות עונג שבת

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.

שבת  שלוםשבת  שלום

ַוִתַּקּח ִרְבָקה ֶאת ִבְּגֵדי ֵעָשׂו ְבָּנּה ַהָגֹּדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶשׁר ִאָתּּה ַבָּבִּית ַוַתְּלֵבּׁש 
ֶאת ַיֲעֹקב ְבָּנּה ַהָקָּטן
)בראשית כז, טו(

החמודות: שחמד אותן מן נמרוד
)רש"י(

)ב"ר סה, טז(, שבגדי החמודות הללו היתה בהם  הנה מודעת זאת מדברי המדרש 
תכונה מיוחדת, שהיו מצויירים בה כל חיות השדה, וכל חיה שראתה את דמותה 
כן  ועל  זה, חמד עשיו מנמרוד.  ובגד  נכנעת מאליה.  גבי בגד זה היתה  חקוקה על 
עשיו כמו נמרוד, היה איש יודע ציד, מפני שעל ידי מלבוש בגד זה לא היה צריך כל 
מאמץ במלאכת הציד. ועל פי זה, יש לתמוה עד מאוד, מדוע כשביקשו יצחק אביו 
)בראשית כז, ג-ד(: 'ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד ועשה לי 
מטעמים כאשר אהבתי... בעבור תברכך נפשי בטרם אמות', לא לקח עשיו את הבגד 
הזה. שהרי מפורש בכתוב )שם טו(: 'ותקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות 
אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן', ומבואר שם ברש"י: 'שחמד אותן מן 
נמרוד'. הרי לפנינו מפורש, שעשיו השאיר את בגדי הציד המיוחדים, ובחר להטריח 
יעקב בקבלת  זה, הקדימו  עיכוב  יודע אם לא בשל  ומי  ציד לאביו.  לצוד   – עצמו 
הברכות, כפי שעולה מפשטן של כתובים. ועל כל פנים, הלב משתומם לטרחה יתירה 
מה זו עושה. ברם לכשנתבונן נראה, שאין מקום לתמיהה זו כלל ועיקר. שכן עשיו 
אשר היה מפורסם במצות כיבוד אב ואם, ידע גם ידע שבשביל קיום 'מצוה', ראוי 
לעמול ולטרוח, וזהו עיקר שכרה כמו שאמרו 'לפום צערא אגרא'. ובפרט שיצחק 
כרך את מתן הברכות – בקיום מצוה זו: 'בעבור תברכך נפשי'. ועל כן בחר להניח 
את בגדי הציד, ולהטריח עצמו בקיום המצוה. וזהו מוסר השכל, לכל המתקשים 

בקיום מצוות, בשל משברי הזמן מצוקות העתים ומכשולי היצר.
יוחנן  רבי  אודות  ב(  ח,  )סנהדרין  ירושלמי  התלמוד  דברי  בזה,  הם  נפלאים  וכמה 
אשר היה עולה לבית הכנסת בבוקר, והיה מלקט פירורין מהנשאר מסעודת קידוש 

החודש ואכלם. אמר: 'יהא חלקי עם אלו שאמש קידשו את החודש כאן'. 
ומה נעמו בזה, דברי רבותינו בגמ' סוכה )מה, א(: 'אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר, 
כל הנוטל לולב באגדו והדס בעבותו, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב 
עליו קרבן, שנאמר )תהלים קיח, כז( אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח'. ועוד שנינו 
שם )מא, ב(: 'מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, 
שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד שלקחו באלף זוז. נטלו 
זוז,  וכו'. למה ליה למימר שלקחו באלף  ונתנו לרבי יהושע  ויצא בו,  רבן גמליאל 

להודיעך כמה מצוות חביבות עליהם'. 
וכזאת מצינו בגמ' שבת )קיח, ב(: 'אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה, אבוך 
יומא חד, הוה קא  )במה אביך היה זהיר ביותר(. אמר ליה, בציצית.  במאי זהיר טפי 
עלה  אחד  )יום  רמיה'  דלא  כמה  ואתא  נחית  ולא  חוטא  ליה  איפסק  בדרגא,  סליק 
במדרגות ונקרע חוט מהציצית ולא זז ממקומו עד שתיקנה(. הרי לפנינו דוגמא מאלפת של 
'חביבות מצוה', שכן יכול היה לפשוט מעליו את טליתו ולהמשיך בדרכו. ואף על פי 
כן, עצר במעלה המדרגות, ולא זז משם עד שתיקנה, כדי לזכות בעוד כמה פסיעות 

של הליכה בציצית.
ומי לנו גדול מדוד המלך ע"ה, אשר העד העיד עליו התלמוד בירושלמי )סנהדרין א, ד(:

'אין לך אדם בישראל שביזה עצמו על המצוות, יותר מדוד. מפני מה ביזה עצמו על 
המצוות )לעיני כל – ונהג דוד בזיון לכפר על העוון הזה כדי שילמדו ממנו לנהוג כבוד בארון(, 

שהיו מביטין בארון )דרך בזיון( ומתים'.

08-670123408-6701234

רב ומו"צ ק"ק "תורת חסד" באר שבערב ומו"צ ק"ק "תורת חסד" באר שבע
מענה אנושי והלכתי לשאלות בהלכה
ע״פ פסקי מר״ן הגר״ע יוסף זצוק״ל

בית הוראה ״היכל ירון״בית הוראה ״היכל ירון״
שליט"אשליט"אבראשות הרבבראשות הרב דוד גבריאלידוד גבריאלי

רח' חן 15, באר שבע מוסדות "תורת חסד"

מענה טלפוני בימים א'-ה' מהשעה 18:00-18:45 וכן מהשעה 22:00-23:00
כמו"כ ניתן להניח שאלות בת.ד. של בית ההוראה רח' חן 15, שכ' ו' החדשה

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
ט' כסלוח' כסלוז' כסלוו' כסלוה' כסלוד' כסלוג' כסלו

)7.11.21()8.11.21()9.11.21()10.11.21()11.11.21()12.11.21()13.11.21(

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

4:59 4:58 4:57 4:56 4:55 4:54 4:53
5:05 5:04 5:03 5:02 5:01 5:00 4:59
6:10 6:09 6:08 6:07 6:06 6:05 6:04
8:12 8:11 8:11 8:10 8:09 8:09 8:08
8:44 8:43 8:43 8:42 8:42 8:41 8:41
9:37 9:37 9:37 9:36 9:36 9:36 9:35

11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
11:56 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55
15:52 15:52 15:53 15:53 15:54 15:54 15:55
16:46 16:46 16:47 16:48 16:48 16:49 16:50
16:59 17:00 17:00 17:01 17:02 17:02 17:03
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אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

חומרת איסור אכילה ובדיקה מחרקים – א'
מאכילת  יותר  וכדו'  וחרקים  בשרצים  החמירה  הקדושה  התורה 
פוטיתא  אכל  טז:  מכות  במסכת  שלמדנו  כפי  אחרים,   איסורים 
וכו׳ וסיבת חומרת הדברים  , אכל נמלה לוקה חמשה  לוקה ארבע 
להיות  פ״ד(  )יו״ד  הפ״ח  בביאור  לנו  ודי  רבים,  בספרים  מובאת 
מיני  ברוב  ובקטניות  וירקות  בפירות  מאוד  מצוי  איסור  שהוא 
מאכלות , ואי אפשר להזהר מלהיכשל בהם אם לא בזריזות גדול, 
שרץ  באיסור  לאוין  ולהרבות  ביותר  לזרז  הכתוב  הוצרך  ולפיכך 
הארץ , ומעתה כל אדם יזרז בעצמו מלהיכשל באיסור זה וגם לדרוש 
ברבים חומר איסורו כי היכי דלפרשו מיניה , ואני את נפשי הצלתי 
הגמרא  את  אנו  זוכרים  ובוודאי   . עכ״ל  לקח,  ויוסיף  חכם  ישמע 
)ב״מ סא:( תנא דבי רבי ישמעאל אמר הקב״ה אלמלא העליתי את 
ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי !  
וכן בגמרא בשבת )קמה:( מפני מה גויים מזוהמים ? מפני שאוכלים 
על  מג(  יא  )ויקרא  הקדוש  החיים  האור  . אומר  ורמשים  שקצים 
כי כל  וכו׳ שבא הכתוב להודיע  נפשותיכם  הפסוק אל תשקצו את 
 , בהם  ולא תטמאו  ואמרו  וגו׳  נפשו שרץ  נעשה  האוכל מהשרצים 
לומר שצריכים ישראל להזהר לבל יכניסו לפיהם אפי׳ בהיסח הדעת 
״כי ההפרש שבין שוגג למזיד במציאות זה כשוגג כמזיד , כי התיעוב 
יעשה מעשהו בנפש האדם אפי׳ בהיסח הדעת אלא שישתנה הפגם, 
במעשה מזיד תעשה נפש שקץ ובשוגג תטמא נפשו ותטמטם!. ופסק 
מקום  עד  יפה  יפה  שיבדקו  ביתו  בני  את  שיזרז  יועץ  הפלא  הרב 
שידם מגעת וכו׳. והנה בספר הזכרונות למהר״ש אבוהב )יח( כתב 
מצויים  שהתולעים  ופירות  ירקות  מיני  שיש  כשם  הוא  ברור  דבר 
יותר מבשאר מינים כן יש מקומות שפירותיהם ומאכליהם עלולים 
יותר לקבל תולעים מבשאר מקומות וכו׳ , גם דין פשוט הוא שכל 
אוכל שדרכו להתליע צריך לבדוק כולו אחד אחד , ולא די בבדיקת 
רובן, ואין צורך לומר קצתו דקיימא לן דחיישנן למיעוט השכיח כמו 
שכתב שוע האדמור הזקן זי״ע בדינים הללו בטור יו״ד פד, ואם כן 
צריך לדרוש ברבים לעם איסור הדבר וכו׳ ״כי מה בצע להביא אדם 
בעצמו לידי ספק איסור תורה המטמא והמטמטם את הנפש כדחז״ל, 
ובידו לתקן הדבר ע״י בדיקה הגונה, ולפי דקות התולעים או רובן, 
ידו  יצא תקלה מתחת  בדיקתו שלא  היא  עצמו מה  ילמד  כל אחד 
ושומר נפשו ירחק מהם וכו׳, וכבר אמרנו שיש פירות שדרכן להתליע 
וגו׳ האוכל מהם ללא בדיקה הרי זה עובר ונקרא חוטא , ואם בדק 
כ(  )לח  אדם  החכמת  לו״. וכתב  יאמר  וצדיק  חוקו  השלים  כראוי 
ראוי לאדם להסתכל במה שאוכל וע״י זה ינצל מכמה תולעים ומעיד 
אני עלי שכמה וכמה פעמים ניצלתי ע״י זה ברוך ה׳. ויש הטועים 
בכך,  די  על החסה  בריאה קלה החרק  רואים  אינם  לחשוב שאם 
נכשלים  והם   , בידם  חמורה  וטעות  מדוקדקת  מבדיקה  ופטורים 
ומכשילים באיסורי תורה רבים , וכתב הכף החיים פ״ד אות קכד 
שיש מיני ירקות שאין רואים עליו שום תולעת וחובטים אותו על 
כן  גם  והתולעים  מספר,  אין  עד  תולעים  ממנו  ונופלים  שחור  בגד 
בדיקה  וצריך  שחור  בגד  על  רק  הירקות  על  נראים  ואינם  ירוקים 
יפה, ופשוט שהוא הדין גם בתותים ושאר פירות וירקות נגועים דלא 
פליג ועיין מה שכתב בדכ״ת פד מג על תותים . )המשך יבא בעז"ה(

ללכת מחיל אל חיל
'ויגדל האיש וילך הלוך וגדול עד כי גדל מאוד' )כו, יג(, אומר המגיד 
בשם  נקרא  וכאן  בשמו,  יצחק  נקרא  הפרשה  בכל  זיע"א  ממזריטש 
לו  נעשה בר מצווה "איש" כשמלאו  "איש", ללמדנו, שמיד כשיצחק 
שלוש עשרה שנה, היה בגדלות בתורה וביראת שמים טהורה, ועל זה 
נאמר שהיה "הלוך וגדול" שלא הסתפק בזה ולא עמד במדרגה אחת, 
אלא כל חייו היה הולך ומתעלה בעבודת ה' תמיד מחיל אל חיל, עד "כי 

גדל מאוד" שהגיע לגדלות גמורה עליונה ונשגבה מאד.
באר מים חיים

'וישוב יצחק ויחפור את בארות המים'  )כו, יח(, קודם שהוכתר רבי 
שמחה בונם מאוטבוצק זיע"א כממלא מקום אביו רבי מנדלי מוורקי 
סמיכה  לקבל  כדי  זיע"א  מרדזימין  אריה  יעקב  רבי  אל  נסע  זיע"א, 
אביך שמעתי,  על  הכרתי,  "את סבך  אריה  יעקב  רבי  לו  ממנו. אמר 
ועכשיו מה"... השיב רבי שמחה בונם "מצאנו שאברהם ויצחק חפרו 
בארות מים, אבל יעקב לא חפר, כי לאחר שהאבות חפרו בארות, הנכד 
יכול להגיע בקלות אל המים". קם רבי יעקב אריה וקרא "שלום עליכם 
הרבי מוורקי". אחר כך אמר "אברהם ויצחק חפרו בארות חדשות. 
שלא  אשמור  לפחות  לחפור,  בכוחי  אין  חדשות  בארות  אמר,  יעקב 

ייסתמו הבארות של אבותיי".
באר הנפש

'ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים' )כו, יט(, כתב רבי 
לוי יצחק שניאורסון זיע"א רבקה נזדמנה לאליעזר ליד באר מים. כמו 
כן בשעה שפגשו רבקה ואליעזר את יצחק נאמר 'ויצחק בא מבוא באר 
לחי רואי' )כד, סב(, כי יצחק שמידתו מידת הגבורה שייך לבחינת מים, 
אבל לא למים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך, שהוא עניין החסד, 
אלא מי באר, העולים ונובעים מלמטה למעלה בחינת הגבורה. מבאר 
הרבי עיקר עבודתו של יצחק הייתה חפירת בארות, כי עבודתו של יצחק 
היא להעלות את העולם מלמטה למעלה, לזכך ולהכשיר את העולם 
שיהא כלי ראוי שישרה בו האור האלוקי. רעיון זה מתבטא בחפירת 

בארות, שעל ידן מגלים ומעלים את המים הטמונים מתחת לאדמה.
סומא מחטאים 

'ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות' )כז, א(, יהודי אחד מגרמניה, 
שלא הקפיד על שמירת התורה והמצוות, נסע אל רבי פינחס מקוריץ 
הצדיק  לו  אמר  פתאום.  שנתעוורה  בתו  על  רחמים  לבקש  זיע"א 
"הסיבה שהבת התעוורה זה בגלל שגם אביה סומא, והמחלה עוברת 
בתורשה". תמה האיש אביה של הבת "הלוא עיניי בריאות ואיני זקוק 
אפילו למשקפיים". נענה רבי פינחס "העיוור האמיתי הוא החוטא". 
יתחיל  שמעתה  והבטיח  לבכות,  התחיל  הדברים  את  האיש  כששמע 
לה  לתת  והורה  תתרפא,  שבתו  הצדיק  בירכו  כשר.  כיהודי  להתנהג 
דבש מארץ ישראל. אכן כך היה, הבת נתרפאה ונסעה לקוריץ לראות 
בעייניה הבריאות את הצדיק ונדבו שם היא ואביה כסף לכתיבת שני 

ספרי תורה.
אכילה רוחנית

'ועשה לי מטעמים' )כז, ד(, רבי יעקב יצחק ה'חוזה מלובלין' זיע"א 
נהג בצעירותו להתענות ולהסתגף ולפרוש לגמרי מענייני העולם. הוא 
ראה  והרבי  זיע"א  מניקלשבורג  שלמקה  רבי  של  בישיבתו  אז  למד 
שהצעיר מפריז בסיגופיו, עד שהדבר עלול לסכן את בריאותו. שלחו 
אל רבי זושא מאניפולי זיע"א ונתן בידו מכתב שבו ביקש "להשיב את 
רוחו של איציקל שלנו". רבי זושא הזמין את הצעיר לארוחת צהריים, 
והם אכלו בשמחה יוצאת מגדר הרגיל. כאשר רבי יעקב יצחק ה'חוזה 
מלובלין' כבר נעשה רבי והמוני חסידים נהרו אליו, אמר "רבי זושא 
לימדני לאכול מאז אכלתי עמו, האכילה אינה מגשמת אותי, אלא היא 

עצמה בבחינת עבודה רוחנית".
יעקב קיבל את הברכות בתור עשו

'ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה 
בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן' )כז, טו(, אומר רבי משה לייב 
מסאסוב זיע"א מדוע סיבבה ההשגחה העליונה שהברכות שבירך 
יעקב  יושגו בדרך הרגילה אלא כאשר היה  יעקב לא  יצחק את 
כדי  נחוץ  היה  שהדבר  הוא  ההסבר  אלא  הרשע,  לעשו  מחופש 
שיחולו הברכות על ישראל גם כאשר הם חוטאים, שהרי בשעת 
הברכות יעקב הופיע בתור עשו וסבור היה יצחק שהוא מברך את 
עשיו, ועל כן יעקב קיבל את הברכות בתור עשו שאפילו אם ח"ו 
ירבו חטאינו, בכל זאת מגיע לנו את הברכות כי בכל זאת אין אנו 

גרועים יותר מעשיו.

ש – על אלו גידולים חלה קדושת שביעית?
התבלינים  כל  כולל  ובהמה  אדם  למאכל  הראוי  כל   – ת 
למיניהם, או העומדים להנאה כגון צמחים העומדים לריח, 
גידולים המיועדים לעשות מהם  כגון  או העומדים לשימוש 
צבע, או שמנים העומדים להדלקה, אשר גדלו באדמת ארץ 
ישראל בשנת השמיטה, חלה עליהם קדושת שביעית. שנאמר 
'כי יוכל היא קודש לכם', ודרשו רבותינו: מה היא קודש אף 

תבואתה קודש.
ש – מהי קדושת שביעית והשלכותיה?

ת – גידולי אדמה אשר חל עליהם קדושת שביעית, מוגבלים 
קטיפתם  אופן  רבים:  בסייגים  ושימושם  אכילתם  בדרך 
בשמורם  המצווה  ואכילתם,  צורתם  מהשדה,  ולקיחתם 
מכירתם  איסור  בהם,  להסתחר  האיסור  הפסדם,  ואיסור 
לנכרי והוצאתם אל מחוץ לגבולות הארץ, המצווה להפקירם 
ועוד, כפי שיבואר בס"ד בפרק הבא. ובפרק זה נעסוק באלו 

דברים חלה קדושת שביעית.
ש – עצים העומדים להסקה, האם חלה עליהם קדושת שביעית?

קדושת  עליהם  חל  להדלקה  העומדים  שמנים  אמנם   – ת 
לעיל, מכל מקום עצים העומדים להסקה  שביעית כמבואר 
לאחר  באה  שהנאתם  מפני  שביעית.  קדושת  עליהם  חל  לא 

ביעורם, כלומר רק לאחר שנעשו גחלים.
ש – פרחים העומדים לנוי, האם חלה עליהם קדושת שביעית?

ת – פרחים ריחניים שנטעו אותם לשם נוי, יש אומרים שחל 
עליהם קדושת שביעית כיון שיש בהם ריח, אך יש אומרים 
שהואיל ונטעו אותם לשם נוי – לא חל עליהם קדושת שביעית 
וכן עיקר להלכה. ואם אין בהם ריח, פשוט שלא חל עליהם 
קדושת שביעית לכל הדעות. ברם בשמים שנטעו אותם לשם 
יש להיזהר בבשמים  כן  ועל  יש בהם קדושת שביעית.  ריח, 

המחולקים לברכה והבדלה, לנהוג בהם קדושת שביעית.
ש – פרחים או מיני בשמים שפג ריחם, האם יש בהם קדושת שביעית?

יש אומרים שדברים העומדים לטעם או לריח, נפקעת  ת – 
מהם קדושתם אחרי שפג מהם טעמם או ריחם והמקל בזה 
יש לו על מי לסמוך, לפיכך פרחים ומיני בשמים שפג ריחם, 
או צמחי תבלינים שפג טעמם, מותר להשליכם לאשפה. ומכל 
מקום המחמיר לנהוג בהם קדושת שביעית, תבוא עליו הברכה.

 ש – חליטת צמחי מרפא המיועדים לרפואה, האם חל עליהם  
        קדושת שביעית?

ת – צמחי מרפא שמשתמשים בהם רק לשם רפואה, אף על 
פי שאוכלים או שותים את חליטתם, אין צריך לנהוג בהם 
קדושת שביעית. אך צמחים המשמשים כתוסף מזון לשיפור 

הבריאות וחיזוק הגוף, ראוי לנהוג בהם קדושת שביעית.
ש – האם כמהין ופטריות, יש בהם קדושת שביעית?

כבר פתחנו שאין נוהגים קדושת שביעית אלא בגידולי  ת – 
אדמה, לפיכך כמהין ופטריות לא חל עליהם קדושת שביעית, 

כיון שאינם גידולי אדמה.
ש – האם יבול נכרי, חל עליו קדושת שביעית?

על  שגדלו  בגידולים  אלא  נוהגת  אינה  שביעית  קדושת   – ת 
לפיכך  לעיל.  כמבואר  השמיטה,  בשנת  ישראל  ארץ  אדמת 
ישראל  של  בקרקעות  )או  נכרי  של  בקרקע  שגדלו  גידולים 
שנמכרו לנכרי – לסומכים על היתר המכירה(, לא חל עליהם 
יש מאיחנו האשכנזים המחמירים  ואמנם  קדושת שביעית. 
לנהוג קדושת שביעית גם ביבול נכרי, מכל מקום הספרדים 
רשאים  אינם  יוסף  הבית  מרן  הוראות  עליהם  קבלו  אשר 
להחמיר בזה, שכן בית דינו של מרן הב"י החרים שלא לשמור 

קדושת שביעית על גידולי נכרים.

ש – האם פירות וירקות של אוצר בית דין, חל עליהם קדושת שביעית?
ת – כיון שאוצר בית דין הוא בגידולים שגדלו בקרקעות של 

ישראל, פשוט וברור שחל עליהם קדושת שביעית.
ש – קליפות של פירות וירקות, האם יש בהם קדושת שביעית?

או  אדם  למאכל  הראויים  וירקות  פירות  של  קליפות   – ת 
בהמה, כגון קליפת תפוחי עץ ומלפפונים או שאר מינים אשר 
יש אפשרות לאוכלם עם קליפתם, יש בהם קדושת שביעית. 
וכן ראוי לנהוג קדושת שביעית בקליפות של פירות הדר, שכן 
מלבד היותם ראויים למאכל בהמה גם יש המשתמשים בהם 
לעשות מיני מרקחת כמו ריבה וכדומה. אבל קליפות שאינם 
ראויים לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה, אין בהם קדושה 

ומותר להשליכם לפח אשפה.
 ש – קליפות שדבוק בהם מבשר הפרי או הירק, האם יש בהם       

        קדושת שביעית?
כגון  והירק,  הפרי  מבשר  חלק  עם  שנקלפו  קליפות   – ת 
קליפות תפוחי אדמה ואבוקדו וכדומה, ראוי להחמיר לנהוג בהם 

קדושת שביעית.
ש – גרעיני פירות וירקות, האם יש בהם קדושת שביעית?

ולא  יאמר, שאם אינם ראויים למאכל אדם  בזאת  גם   – ת 
לבהמה, אין בהם קדושת שביעית. אלא אם כן, דבוק בהם 
מעט מהפרי או הירק – שראוי להחמיר בהם כמבואר לעיל 
)או להוריד היטב את הפרי הדבוק בהם(. אבל אם ראויים 
הם למאכל אדם כגון גרעיני אבטיח, או למאכל בהמה, יש 

בהם קדושת שביעית.
ש – לולב הדס וערבה האם יש בהם קדושת שביעית?

הדס  לולב  כגון  מצווה  עשיית  לשם  שנקטפו  גידולים   – ת 
הדסים  אך  שביעית.  קדושת  בהם  לנהוג  צריך  אין  וערבה, 
יש אומרים שיש בהם קדושת שביעית,  ריח,  שנקטפו לשם 

וכן ראוי להחמיר.
ש – ירקות שנשלקו או נכבשו במים, האם יש במים קדושת שביעית?

ת – מים שנתבשלו או נכבשו בהם פירות או ירקות, אם דרך 
לשופכם אחר כך כגון סלק וכדומה, אין בהם קדושת שביעית 
אף על פי שנקלט בהם טעם הפרי. אך אם אין דרך לשופכם 
אלא אדרבה יש דרך לשתותם כגון מרק פירות וירקות, פשוט 

שיש בהם קדושת שביעית.
ש – כיצד יש לנהוג לגבי קדושת שביעית בדברים שיש בהם ספק?

יש  מקום  מכל  דרבנן,  הוא  הזה  בזמן  שביעית  אמנם   – ת 
ספק  שיש  בדברים  גם  שביעית  קדושת  לשמור  להחמיר 
השומרת  מחנות  וירקות  פירות  הרוכש  לפיכך  בקדושתם. 
נכרי  יבול  הוא  הפרי  אם  יודע  אינו  אך  כהלכתה,  שמיטה 
)שאין בו קדושת שביעית( או שהוא מאוצר בין דין )שיש בו 

קדושת שביעית(, יש להחמיר ולנהוג בו קדושת שביעית.
 ש – פרי או ירק החייב בקדושת שביעית שנתערב בתבשיל, מה 

        דין התערובת?
של  תפוזים  מיץ  שנתערב  כגון  שביעית,  של  תערובת   – ת 
שביעית בעוגה של חולין או ירקות של שביעית שנתבשלו או 
נכבשו בתבשיל של חולין, דינה כתערובת של איסור והיתר. 
כלומר, אם יש שישים בחולין כנגד השביעית, כל התערובת 
כנגד  בחולין  שישית  אין  אם  אבל  שביעית,  קדושת  בה  אין 
ויש  שביעית.  בקדושת  חייבת  התערובת  כל  השביעית, 
כגון שנתערב מיץ  במינו,  מין  היא  אומרים שאם התערובת 
תפוזים של שביעית עם מיץ תפוזים של חולין, הרי זה מחייב 
את כל התערובת בקדושת שביעית אפילו בכל שהוא. וטוב 
גם  להקל  הרוצה  אולם  האפשר,  במקום  זו  כדעה  להחמיר 

בתערובת זו בשישים יש לו על מי לסמוך.

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

המשך הלכות שמיטה - באלו דברים חלה קדושת שביעית

בברכת שבת שלום ומבורך
מפקח כשרות ברבנות באר שבע

הרב דורון חג'ג'

ומדי דברי בזה זכור אזכור, עד כמה היו המצוות חביבות על רבינו 
הגדול מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל, ולאו דוקא במצוות אשר העולם 
נוהג להדר בהם כגון תפילין וציצית וארבעת המינים וכו', אלא גם 
במצוות שאין מקפידים כל כך לחזר אחריהם. ואמנם תקצר היריעה 
מלתאר את כל המעשים המופלאים אשר ראו עינינו ואשר נשמעו 
'קטנה'  עובדה אחת  נזכיר  די אם  ובני משפחתו, אך  מפי מקורביו 
אשר יש בה כדי ללמד על הכלל כולו, והוא ההקפדה שלו לברך מאה 
ברכות בכל יום ובפרט בשב"ק אשר כידוע צריך לתור אחרי ברכות 
מזדמנות כדי להשלים את מכסת מספרן. ומצות חכמים זו היתה 
חביבה עליו כל כך, עד שהיה סופרן ממש ובסוף היום היה מחשבן 
האם השלים בו את מניין מאה ברכות, כפי שהעיד מזכירו האישי 
]ועיין בספר החינוך מצוה שו מ"ש  הרה"ג אליהו שטרית שליט"א 
אודות מצות ספירת העומר 'כי המנין מראה באדם כי כל ישעו וכל 
חפצו להגיע אל הזמן ההוא'[. אכן רבינו הגדול זצ"ל מלבד חכמתו 

המופלגת היה גם 'חכם לב – יקח מצוות'!

בס"דבס"ד



אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

חומרת איסור אכילה ובדיקה מחרקים – א'
מאכילת  יותר  וכדו'  וחרקים  בשרצים  החמירה  הקדושה  התורה 
פוטיתא  אכל  טז:  מכות  במסכת  שלמדנו  כפי  אחרים,   איסורים 
וכו׳ וסיבת חומרת הדברים  , אכל נמלה לוקה חמשה  לוקה ארבע 
להיות  פ״ד(  )יו״ד  הפ״ח  בביאור  לנו  ודי  רבים,  בספרים  מובאת 
מיני  ברוב  ובקטניות  וירקות  בפירות  מאוד  מצוי  איסור  שהוא 
מאכלות , ואי אפשר להזהר מלהיכשל בהם אם לא בזריזות גדול, 
שרץ  באיסור  לאוין  ולהרבות  ביותר  לזרז  הכתוב  הוצרך  ולפיכך 
הארץ , ומעתה כל אדם יזרז בעצמו מלהיכשל באיסור זה וגם לדרוש 
ברבים חומר איסורו כי היכי דלפרשו מיניה , ואני את נפשי הצלתי 
הגמרא  את  אנו  זוכרים  ובוודאי   . עכ״ל  לקח,  ויוסיף  חכם  ישמע 
)ב״מ סא:( תנא דבי רבי ישמעאל אמר הקב״ה אלמלא העליתי את 
ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי !  
וכן בגמרא בשבת )קמה:( מפני מה גויים מזוהמים ? מפני שאוכלים 
על  מג(  יא  )ויקרא  הקדוש  החיים  האור  . אומר  ורמשים  שקצים 
כי כל  וכו׳ שבא הכתוב להודיע  נפשותיכם  הפסוק אל תשקצו את 
 , בהם  ולא תטמאו  ואמרו  וגו׳  נפשו שרץ  נעשה  האוכל מהשרצים 
לומר שצריכים ישראל להזהר לבל יכניסו לפיהם אפי׳ בהיסח הדעת 
״כי ההפרש שבין שוגג למזיד במציאות זה כשוגג כמזיד , כי התיעוב 
יעשה מעשהו בנפש האדם אפי׳ בהיסח הדעת אלא שישתנה הפגם, 
במעשה מזיד תעשה נפש שקץ ובשוגג תטמא נפשו ותטמטם!. ופסק 
מקום  עד  יפה  יפה  שיבדקו  ביתו  בני  את  שיזרז  יועץ  הפלא  הרב 
שידם מגעת וכו׳. והנה בספר הזכרונות למהר״ש אבוהב )יח( כתב 
מצויים  שהתולעים  ופירות  ירקות  מיני  שיש  כשם  הוא  ברור  דבר 
יותר מבשאר מינים כן יש מקומות שפירותיהם ומאכליהם עלולים 
יותר לקבל תולעים מבשאר מקומות וכו׳ , גם דין פשוט הוא שכל 
אוכל שדרכו להתליע צריך לבדוק כולו אחד אחד , ולא די בבדיקת 
רובן, ואין צורך לומר קצתו דקיימא לן דחיישנן למיעוט השכיח כמו 
שכתב שוע האדמור הזקן זי״ע בדינים הללו בטור יו״ד פד, ואם כן 
צריך לדרוש ברבים לעם איסור הדבר וכו׳ ״כי מה בצע להביא אדם 
בעצמו לידי ספק איסור תורה המטמא והמטמטם את הנפש כדחז״ל, 
ובידו לתקן הדבר ע״י בדיקה הגונה, ולפי דקות התולעים או רובן, 
ידו  יצא תקלה מתחת  בדיקתו שלא  היא  עצמו מה  ילמד  כל אחד 
ושומר נפשו ירחק מהם וכו׳, וכבר אמרנו שיש פירות שדרכן להתליע 
וגו׳ האוכל מהם ללא בדיקה הרי זה עובר ונקרא חוטא , ואם בדק 
כ(  )לח  אדם  החכמת  לו״. וכתב  יאמר  וצדיק  חוקו  השלים  כראוי 
ראוי לאדם להסתכל במה שאוכל וע״י זה ינצל מכמה תולעים ומעיד 
אני עלי שכמה וכמה פעמים ניצלתי ע״י זה ברוך ה׳. ויש הטועים 
בכך,  די  על החסה  בריאה קלה החרק  רואים  אינם  לחשוב שאם 
נכשלים  והם   , בידם  חמורה  וטעות  מדוקדקת  מבדיקה  ופטורים 
ומכשילים באיסורי תורה רבים , וכתב הכף החיים פ״ד אות קכד 
שיש מיני ירקות שאין רואים עליו שום תולעת וחובטים אותו על 
כן  גם  והתולעים  מספר,  אין  עד  תולעים  ממנו  ונופלים  שחור  בגד 
בדיקה  וצריך  שחור  בגד  על  רק  הירקות  על  נראים  ואינם  ירוקים 
יפה, ופשוט שהוא הדין גם בתותים ושאר פירות וירקות נגועים דלא 
פליג ועיין מה שכתב בדכ״ת פד מג על תותים . )המשך יבא בעז"ה(

ללכת מחיל אל חיל
'ויגדל האיש וילך הלוך וגדול עד כי גדל מאוד' )כו, יג(, אומר המגיד 
בשם  נקרא  וכאן  בשמו,  יצחק  נקרא  הפרשה  בכל  זיע"א  ממזריטש 
לו  נעשה בר מצווה "איש" כשמלאו  "איש", ללמדנו, שמיד כשיצחק 
שלוש עשרה שנה, היה בגדלות בתורה וביראת שמים טהורה, ועל זה 
נאמר שהיה "הלוך וגדול" שלא הסתפק בזה ולא עמד במדרגה אחת, 
אלא כל חייו היה הולך ומתעלה בעבודת ה' תמיד מחיל אל חיל, עד "כי 

גדל מאוד" שהגיע לגדלות גמורה עליונה ונשגבה מאד.
באר מים חיים

'וישוב יצחק ויחפור את בארות המים'  )כו, יח(, קודם שהוכתר רבי 
שמחה בונם מאוטבוצק זיע"א כממלא מקום אביו רבי מנדלי מוורקי 
סמיכה  לקבל  כדי  זיע"א  מרדזימין  אריה  יעקב  רבי  אל  נסע  זיע"א, 
אביך שמעתי,  על  הכרתי,  "את סבך  אריה  יעקב  רבי  לו  ממנו. אמר 
ועכשיו מה"... השיב רבי שמחה בונם "מצאנו שאברהם ויצחק חפרו 
בארות מים, אבל יעקב לא חפר, כי לאחר שהאבות חפרו בארות, הנכד 
יכול להגיע בקלות אל המים". קם רבי יעקב אריה וקרא "שלום עליכם 
הרבי מוורקי". אחר כך אמר "אברהם ויצחק חפרו בארות חדשות. 
שלא  אשמור  לפחות  לחפור,  בכוחי  אין  חדשות  בארות  אמר,  יעקב 

ייסתמו הבארות של אבותיי".
באר הנפש

'ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים' )כו, יט(, כתב רבי 
לוי יצחק שניאורסון זיע"א רבקה נזדמנה לאליעזר ליד באר מים. כמו 
כן בשעה שפגשו רבקה ואליעזר את יצחק נאמר 'ויצחק בא מבוא באר 
לחי רואי' )כד, סב(, כי יצחק שמידתו מידת הגבורה שייך לבחינת מים, 
אבל לא למים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך, שהוא עניין החסד, 
אלא מי באר, העולים ונובעים מלמטה למעלה בחינת הגבורה. מבאר 
הרבי עיקר עבודתו של יצחק הייתה חפירת בארות, כי עבודתו של יצחק 
היא להעלות את העולם מלמטה למעלה, לזכך ולהכשיר את העולם 
שיהא כלי ראוי שישרה בו האור האלוקי. רעיון זה מתבטא בחפירת 

בארות, שעל ידן מגלים ומעלים את המים הטמונים מתחת לאדמה.
סומא מחטאים 

'ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות' )כז, א(, יהודי אחד מגרמניה, 
שלא הקפיד על שמירת התורה והמצוות, נסע אל רבי פינחס מקוריץ 
הצדיק  לו  אמר  פתאום.  שנתעוורה  בתו  על  רחמים  לבקש  זיע"א 
"הסיבה שהבת התעוורה זה בגלל שגם אביה סומא, והמחלה עוברת 
בתורשה". תמה האיש אביה של הבת "הלוא עיניי בריאות ואיני זקוק 
אפילו למשקפיים". נענה רבי פינחס "העיוור האמיתי הוא החוטא". 
יתחיל  שמעתה  והבטיח  לבכות,  התחיל  הדברים  את  האיש  כששמע 
לה  לתת  והורה  תתרפא,  שבתו  הצדיק  בירכו  כשר.  כיהודי  להתנהג 
דבש מארץ ישראל. אכן כך היה, הבת נתרפאה ונסעה לקוריץ לראות 
בעייניה הבריאות את הצדיק ונדבו שם היא ואביה כסף לכתיבת שני 

ספרי תורה.
אכילה רוחנית

'ועשה לי מטעמים' )כז, ד(, רבי יעקב יצחק ה'חוזה מלובלין' זיע"א 
נהג בצעירותו להתענות ולהסתגף ולפרוש לגמרי מענייני העולם. הוא 
ראה  והרבי  זיע"א  מניקלשבורג  שלמקה  רבי  של  בישיבתו  אז  למד 
שהצעיר מפריז בסיגופיו, עד שהדבר עלול לסכן את בריאותו. שלחו 
אל רבי זושא מאניפולי זיע"א ונתן בידו מכתב שבו ביקש "להשיב את 
רוחו של איציקל שלנו". רבי זושא הזמין את הצעיר לארוחת צהריים, 
והם אכלו בשמחה יוצאת מגדר הרגיל. כאשר רבי יעקב יצחק ה'חוזה 
מלובלין' כבר נעשה רבי והמוני חסידים נהרו אליו, אמר "רבי זושא 
לימדני לאכול מאז אכלתי עמו, האכילה אינה מגשמת אותי, אלא היא 

עצמה בבחינת עבודה רוחנית".
יעקב קיבל את הברכות בתור עשו

'ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה 
בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן' )כז, טו(, אומר רבי משה לייב 
מסאסוב זיע"א מדוע סיבבה ההשגחה העליונה שהברכות שבירך 
יעקב  יושגו בדרך הרגילה אלא כאשר היה  יעקב לא  יצחק את 
כדי  נחוץ  היה  שהדבר  הוא  ההסבר  אלא  הרשע,  לעשו  מחופש 
שיחולו הברכות על ישראל גם כאשר הם חוטאים, שהרי בשעת 
הברכות יעקב הופיע בתור עשו וסבור היה יצחק שהוא מברך את 
עשיו, ועל כן יעקב קיבל את הברכות בתור עשו שאפילו אם ח"ו 
ירבו חטאינו, בכל זאת מגיע לנו את הברכות כי בכל זאת אין אנו 

גרועים יותר מעשיו.

ש – על אלו גידולים חלה קדושת שביעית?
התבלינים  כל  כולל  ובהמה  אדם  למאכל  הראוי  כל   – ת 
למיניהם, או העומדים להנאה כגון צמחים העומדים לריח, 
גידולים המיועדים לעשות מהם  כגון  או העומדים לשימוש 
צבע, או שמנים העומדים להדלקה, אשר גדלו באדמת ארץ 
ישראל בשנת השמיטה, חלה עליהם קדושת שביעית. שנאמר 
'כי יוכל היא קודש לכם', ודרשו רבותינו: מה היא קודש אף 

תבואתה קודש.
ש – מהי קדושת שביעית והשלכותיה?

ת – גידולי אדמה אשר חל עליהם קדושת שביעית, מוגבלים 
קטיפתם  אופן  רבים:  בסייגים  ושימושם  אכילתם  בדרך 
בשמורם  המצווה  ואכילתם,  צורתם  מהשדה,  ולקיחתם 
מכירתם  איסור  בהם,  להסתחר  האיסור  הפסדם,  ואיסור 
לנכרי והוצאתם אל מחוץ לגבולות הארץ, המצווה להפקירם 
ועוד, כפי שיבואר בס"ד בפרק הבא. ובפרק זה נעסוק באלו 

דברים חלה קדושת שביעית.
ש – עצים העומדים להסקה, האם חלה עליהם קדושת שביעית?

קדושת  עליהם  חל  להדלקה  העומדים  שמנים  אמנם   – ת 
לעיל, מכל מקום עצים העומדים להסקה  שביעית כמבואר 
לאחר  באה  שהנאתם  מפני  שביעית.  קדושת  עליהם  חל  לא 

ביעורם, כלומר רק לאחר שנעשו גחלים.
ש – פרחים העומדים לנוי, האם חלה עליהם קדושת שביעית?

ת – פרחים ריחניים שנטעו אותם לשם נוי, יש אומרים שחל 
עליהם קדושת שביעית כיון שיש בהם ריח, אך יש אומרים 
שהואיל ונטעו אותם לשם נוי – לא חל עליהם קדושת שביעית 
וכן עיקר להלכה. ואם אין בהם ריח, פשוט שלא חל עליהם 
קדושת שביעית לכל הדעות. ברם בשמים שנטעו אותם לשם 
יש להיזהר בבשמים  כן  ועל  יש בהם קדושת שביעית.  ריח, 

המחולקים לברכה והבדלה, לנהוג בהם קדושת שביעית.
ש – פרחים או מיני בשמים שפג ריחם, האם יש בהם קדושת שביעית?

יש אומרים שדברים העומדים לטעם או לריח, נפקעת  ת – 
מהם קדושתם אחרי שפג מהם טעמם או ריחם והמקל בזה 
יש לו על מי לסמוך, לפיכך פרחים ומיני בשמים שפג ריחם, 
או צמחי תבלינים שפג טעמם, מותר להשליכם לאשפה. ומכל 
מקום המחמיר לנהוג בהם קדושת שביעית, תבוא עליו הברכה.

 ש – חליטת צמחי מרפא המיועדים לרפואה, האם חל עליהם  
        קדושת שביעית?

ת – צמחי מרפא שמשתמשים בהם רק לשם רפואה, אף על 
פי שאוכלים או שותים את חליטתם, אין צריך לנהוג בהם 
קדושת שביעית. אך צמחים המשמשים כתוסף מזון לשיפור 

הבריאות וחיזוק הגוף, ראוי לנהוג בהם קדושת שביעית.
ש – האם כמהין ופטריות, יש בהם קדושת שביעית?

כבר פתחנו שאין נוהגים קדושת שביעית אלא בגידולי  ת – 
אדמה, לפיכך כמהין ופטריות לא חל עליהם קדושת שביעית, 

כיון שאינם גידולי אדמה.
ש – האם יבול נכרי, חל עליו קדושת שביעית?

על  שגדלו  בגידולים  אלא  נוהגת  אינה  שביעית  קדושת   – ת 
לפיכך  לעיל.  כמבואר  השמיטה,  בשנת  ישראל  ארץ  אדמת 
ישראל  של  בקרקעות  )או  נכרי  של  בקרקע  שגדלו  גידולים 
שנמכרו לנכרי – לסומכים על היתר המכירה(, לא חל עליהם 
יש מאיחנו האשכנזים המחמירים  ואמנם  קדושת שביעית. 
לנהוג קדושת שביעית גם ביבול נכרי, מכל מקום הספרדים 
רשאים  אינם  יוסף  הבית  מרן  הוראות  עליהם  קבלו  אשר 
להחמיר בזה, שכן בית דינו של מרן הב"י החרים שלא לשמור 

קדושת שביעית על גידולי נכרים.

ש – האם פירות וירקות של אוצר בית דין, חל עליהם קדושת שביעית?
ת – כיון שאוצר בית דין הוא בגידולים שגדלו בקרקעות של 

ישראל, פשוט וברור שחל עליהם קדושת שביעית.
ש – קליפות של פירות וירקות, האם יש בהם קדושת שביעית?

או  אדם  למאכל  הראויים  וירקות  פירות  של  קליפות   – ת 
בהמה, כגון קליפת תפוחי עץ ומלפפונים או שאר מינים אשר 
יש אפשרות לאוכלם עם קליפתם, יש בהם קדושת שביעית. 
וכן ראוי לנהוג קדושת שביעית בקליפות של פירות הדר, שכן 
מלבד היותם ראויים למאכל בהמה גם יש המשתמשים בהם 
לעשות מיני מרקחת כמו ריבה וכדומה. אבל קליפות שאינם 
ראויים לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה, אין בהם קדושה 

ומותר להשליכם לפח אשפה.
 ש – קליפות שדבוק בהם מבשר הפרי או הירק, האם יש בהם       

        קדושת שביעית?
כגון  והירק,  הפרי  מבשר  חלק  עם  שנקלפו  קליפות   – ת 
קליפות תפוחי אדמה ואבוקדו וכדומה, ראוי להחמיר לנהוג בהם 

קדושת שביעית.
ש – גרעיני פירות וירקות, האם יש בהם קדושת שביעית?

ולא  יאמר, שאם אינם ראויים למאכל אדם  בזאת  גם   – ת 
לבהמה, אין בהם קדושת שביעית. אלא אם כן, דבוק בהם 
מעט מהפרי או הירק – שראוי להחמיר בהם כמבואר לעיל 
)או להוריד היטב את הפרי הדבוק בהם(. אבל אם ראויים 
הם למאכל אדם כגון גרעיני אבטיח, או למאכל בהמה, יש 

בהם קדושת שביעית.
ש – לולב הדס וערבה האם יש בהם קדושת שביעית?

הדס  לולב  כגון  מצווה  עשיית  לשם  שנקטפו  גידולים   – ת 
הדסים  אך  שביעית.  קדושת  בהם  לנהוג  צריך  אין  וערבה, 
יש אומרים שיש בהם קדושת שביעית,  ריח,  שנקטפו לשם 

וכן ראוי להחמיר.
ש – ירקות שנשלקו או נכבשו במים, האם יש במים קדושת שביעית?

ת – מים שנתבשלו או נכבשו בהם פירות או ירקות, אם דרך 
לשופכם אחר כך כגון סלק וכדומה, אין בהם קדושת שביעית 
אף על פי שנקלט בהם טעם הפרי. אך אם אין דרך לשופכם 
אלא אדרבה יש דרך לשתותם כגון מרק פירות וירקות, פשוט 

שיש בהם קדושת שביעית.
ש – כיצד יש לנהוג לגבי קדושת שביעית בדברים שיש בהם ספק?

יש  מקום  מכל  דרבנן,  הוא  הזה  בזמן  שביעית  אמנם   – ת 
ספק  שיש  בדברים  גם  שביעית  קדושת  לשמור  להחמיר 
השומרת  מחנות  וירקות  פירות  הרוכש  לפיכך  בקדושתם. 
נכרי  יבול  הוא  הפרי  אם  יודע  אינו  אך  כהלכתה,  שמיטה 
)שאין בו קדושת שביעית( או שהוא מאוצר בין דין )שיש בו 

קדושת שביעית(, יש להחמיר ולנהוג בו קדושת שביעית.
 ש – פרי או ירק החייב בקדושת שביעית שנתערב בתבשיל, מה 

        דין התערובת?
של  תפוזים  מיץ  שנתערב  כגון  שביעית,  של  תערובת   – ת 
שביעית בעוגה של חולין או ירקות של שביעית שנתבשלו או 
נכבשו בתבשיל של חולין, דינה כתערובת של איסור והיתר. 
כלומר, אם יש שישים בחולין כנגד השביעית, כל התערובת 
כנגד  בחולין  שישית  אין  אם  אבל  שביעית,  קדושת  בה  אין 
ויש  שביעית.  בקדושת  חייבת  התערובת  כל  השביעית, 
כגון שנתערב מיץ  במינו,  מין  היא  אומרים שאם התערובת 
תפוזים של שביעית עם מיץ תפוזים של חולין, הרי זה מחייב 
את כל התערובת בקדושת שביעית אפילו בכל שהוא. וטוב 
גם  להקל  הרוצה  אולם  האפשר,  במקום  זו  כדעה  להחמיר 

בתערובת זו בשישים יש לו על מי לסמוך.

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

המשך הלכות שמיטה - באלו דברים חלה קדושת שביעית

בברכת שבת שלום ומבורך
מפקח כשרות ברבנות באר שבע

הרב דורון חג'ג'

ומדי דברי בזה זכור אזכור, עד כמה היו המצוות חביבות על רבינו 
הגדול מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל, ולאו דוקא במצוות אשר העולם 
נוהג להדר בהם כגון תפילין וציצית וארבעת המינים וכו', אלא גם 
במצוות שאין מקפידים כל כך לחזר אחריהם. ואמנם תקצר היריעה 
מלתאר את כל המעשים המופלאים אשר ראו עינינו ואשר נשמעו 
'קטנה'  עובדה אחת  נזכיר  די אם  ובני משפחתו, אך  מפי מקורביו 
אשר יש בה כדי ללמד על הכלל כולו, והוא ההקפדה שלו לברך מאה 
ברכות בכל יום ובפרט בשב"ק אשר כידוע צריך לתור אחרי ברכות 
מזדמנות כדי להשלים את מכסת מספרן. ומצות חכמים זו היתה 
חביבה עליו כל כך, עד שהיה סופרן ממש ובסוף היום היה מחשבן 
האם השלים בו את מניין מאה ברכות, כפי שהעיד מזכירו האישי 
]ועיין בספר החינוך מצוה שו מ"ש  הרה"ג אליהו שטרית שליט"א 
אודות מצות ספירת העומר 'כי המנין מראה באדם כי כל ישעו וכל 
חפצו להגיע אל הזמן ההוא'[. אכן רבינו הגדול זצ"ל מלבד חכמתו 

המופלגת היה גם 'חכם לב – יקח מצוות'!

בס"דבס"ד
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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

תולדותפרשת  השבוע:
משא דברהפטרה:

16:31כניסת  השבת:
17:21יציאת  השבת:

17:57רבנו  תם:

פרשת השבוע
תולדות

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

י"ב השבטים של יצחק ורבקה 
'הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך' צריך להבין 
אחד  אח  רק  והלא  אימך,  בני  הם  ומי  אחיך  הם  מי 
ה'בן לאשרי' שהיו צריכים לצאת  ליעקב עשו, מבאר 
אמר  במדרש  כמ"ש  ורבקה,  מיצחק  השבטים  י"ב 
עיברתי  ולא  הלוואי  אנכי'  זה  למה  'ותאמר  הונא  רב 
לרעה  פה  הפיתחון  ובגלל  ז"ה.  כמניין  שבטים  י"ב 
אימו  רחם  את  לעקור  שליטה  לעשו  ניתן  רבקה  של 
יעקב  הלידה  שבשעת  תנחומא  במדרש  כמ"ש  בלידה, 
ויתר לעשו שיצא ראשון כי עשו איים להרוג את אימו, 
תוכל  אימו שלא  וקרע את רחם  חיבל  עשו  זאת  ובכל 
עוד ללדת. וזהו שנאמר "אחיך ובני אימך" שהם י"ב 
גם שאמר  וזהו  אחיו,  להיות  השבטים שהיו אמורים 
י"ב  את  לעבדים'  לו  נתתי  אחיו  כל  'ואת  לעשו  יצחק 
ה'. עבדי  צדיקים  לבנים  ליעקב  נתתי  השבטים 

חביבות המצוות

גליון מס'

941

הביזיון
מהצדיק שהציל

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.

יצחק, ניכר שהולך בדרכי אביו 
'ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק' )כה, י(, כתב 
ה'העמק דבר' הנצי"ב מוולואז'ין זיע"א בכל תולדות יצחק היה ניכר 
ש"אברהם הוליד את יצחק", כלומר שבכל דרכיו והליכותיו היה ניכר 
ונרגש על יצחק שהוא בנו של אברהם ושהולך בדרכי אביו הישרות.

יצחק, חפר ארבע בארות
'וישוב יצחק ויחפור את בארות המים'  )כו, יח(, כתב רבי לוי 
יצחק שניאורסון זיע"א דרגתו הרוחנית של יצחק היא מידת 
ה'גבורה'. ארבע הבארות שחפר יצחק הן כנגד ארבעת ימי הדין 
והגבורה, יום ראשון של ראש השנה, יום שני של ראש השנה, 
יום הכיפורים חתימת הדין, הושענא רבה יום גמר החתימה.

יצחק, עיניים טהורות
רש"י  כתב  א(,  )כז,  מראות'  עיניו  ותכהין  יצחק  זקן  כי  'ויהי 
ומקטירות  מעשנות  שהיו  עשו  נשות  של  בעשנן  התעוור  שיצחק 
לעבודת אלילים,. צריך להבין מדוע הזיק העשן רק ליצחק בלבד 
ולא לנשי עשיו ולעשיו עצמו, אלא מבאר הרבי העשן הזיק ליצחק 
לעבודת  ומקטירות  מעשנות  היו  הרשעיות  עשו  שנשות  מפני 
יכול  עיניים מראות ברע", לא היה  כוכבים. יצחק שהיה "טהור 
ונשותיו. הרשע  עשו  כן  שאין  מה  עיניו,  כהו  ולכן  זאת,  לסבול 

יצחק, שמו לא השתנה
איתא במסכת ברכות בירושלמי, תניא מפני מה נשתנה שמו של 
אברהם ושל יעקב ולא של יצחק, מפני שאלו אבותיהם קראו להם 
שם, אבל יצחק הקב"ה בכבודו ובעצמו קרא לו שם, שנאמר 'ויאמר 
אלוקים אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק' )יז, יט(.

יצחק, רמז אותיות שמו
רומזות י - עשרת  יצחק  של  אותיות  רבה,  במדרש  כתב 
הדיברות, צ – תשעים שנות שרה כשילדה את יצחק, ח - שנימול 
יצחק. לו  כשנולד  אברהם  שנות  ימים, ק – מאה  שמונה  בן 

אורות עונג שבת

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.

שבת  שלוםשבת  שלום

ַוִתַּקּח ִרְבָקה ֶאת ִבְּגֵדי ֵעָשׂו ְבָּנּה ַהָגֹּדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶשׁר ִאָתּּה ַבָּבִּית ַוַתְּלֵבּׁש 
ֶאת ַיֲעֹקב ְבָּנּה ַהָקָּטן
)בראשית כז, טו(

החמודות: שחמד אותן מן נמרוד
)רש"י(

)ב"ר סה, טז(, שבגדי החמודות הללו היתה בהם  הנה מודעת זאת מדברי המדרש 
תכונה מיוחדת, שהיו מצויירים בה כל חיות השדה, וכל חיה שראתה את דמותה 
כן  ועל  זה, חמד עשיו מנמרוד.  ובגד  נכנעת מאליה.  גבי בגד זה היתה  חקוקה על 
עשיו כמו נמרוד, היה איש יודע ציד, מפני שעל ידי מלבוש בגד זה לא היה צריך כל 
מאמץ במלאכת הציד. ועל פי זה, יש לתמוה עד מאוד, מדוע כשביקשו יצחק אביו 
)בראשית כז, ג-ד(: 'ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד ועשה לי 
מטעמים כאשר אהבתי... בעבור תברכך נפשי בטרם אמות', לא לקח עשיו את הבגד 
הזה. שהרי מפורש בכתוב )שם טו(: 'ותקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות 
אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן', ומבואר שם ברש"י: 'שחמד אותן מן 
נמרוד'. הרי לפנינו מפורש, שעשיו השאיר את בגדי הציד המיוחדים, ובחר להטריח 
יעקב בקבלת  זה, הקדימו  עיכוב  יודע אם לא בשל  ומי  ציד לאביו.  לצוד   – עצמו 
הברכות, כפי שעולה מפשטן של כתובים. ועל כל פנים, הלב משתומם לטרחה יתירה 
מה זו עושה. ברם לכשנתבונן נראה, שאין מקום לתמיהה זו כלל ועיקר. שכן עשיו 
אשר היה מפורסם במצות כיבוד אב ואם, ידע גם ידע שבשביל קיום 'מצוה', ראוי 
לעמול ולטרוח, וזהו עיקר שכרה כמו שאמרו 'לפום צערא אגרא'. ובפרט שיצחק 
כרך את מתן הברכות – בקיום מצוה זו: 'בעבור תברכך נפשי'. ועל כן בחר להניח 
את בגדי הציד, ולהטריח עצמו בקיום המצוה. וזהו מוסר השכל, לכל המתקשים 

בקיום מצוות, בשל משברי הזמן מצוקות העתים ומכשולי היצר.
יוחנן  רבי  אודות  ב(  ח,  )סנהדרין  ירושלמי  התלמוד  דברי  בזה,  הם  נפלאים  וכמה 
אשר היה עולה לבית הכנסת בבוקר, והיה מלקט פירורין מהנשאר מסעודת קידוש 

החודש ואכלם. אמר: 'יהא חלקי עם אלו שאמש קידשו את החודש כאן'. 
ומה נעמו בזה, דברי רבותינו בגמ' סוכה )מה, א(: 'אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר, 
כל הנוטל לולב באגדו והדס בעבותו, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב 
עליו קרבן, שנאמר )תהלים קיח, כז( אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח'. ועוד שנינו 
שם )מא, ב(: 'מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, 
שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד שלקחו באלף זוז. נטלו 
זוז,  וכו'. למה ליה למימר שלקחו באלף  ונתנו לרבי יהושע  ויצא בו,  רבן גמליאל 

להודיעך כמה מצוות חביבות עליהם'. 
וכזאת מצינו בגמ' שבת )קיח, ב(: 'אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה, אבוך 
יומא חד, הוה קא  )במה אביך היה זהיר ביותר(. אמר ליה, בציצית.  במאי זהיר טפי 
עלה  אחד  )יום  רמיה'  דלא  כמה  ואתא  נחית  ולא  חוטא  ליה  איפסק  בדרגא,  סליק 
במדרגות ונקרע חוט מהציצית ולא זז ממקומו עד שתיקנה(. הרי לפנינו דוגמא מאלפת של 
'חביבות מצוה', שכן יכול היה לפשוט מעליו את טליתו ולהמשיך בדרכו. ואף על פי 
כן, עצר במעלה המדרגות, ולא זז משם עד שתיקנה, כדי לזכות בעוד כמה פסיעות 

של הליכה בציצית.
ומי לנו גדול מדוד המלך ע"ה, אשר העד העיד עליו התלמוד בירושלמי )סנהדרין א, ד(:

'אין לך אדם בישראל שביזה עצמו על המצוות, יותר מדוד. מפני מה ביזה עצמו על 
המצוות )לעיני כל – ונהג דוד בזיון לכפר על העוון הזה כדי שילמדו ממנו לנהוג כבוד בארון(, 

שהיו מביטין בארון )דרך בזיון( ומתים'.

08-670123408-6701234

רב ומו"צ ק"ק "תורת חסד" באר שבערב ומו"צ ק"ק "תורת חסד" באר שבע
מענה אנושי והלכתי לשאלות בהלכה
ע״פ פסקי מר״ן הגר״ע יוסף זצוק״ל

בית הוראה ״היכל ירון״בית הוראה ״היכל ירון״
שליט"אשליט"אבראשות הרבבראשות הרב דוד גבריאלידוד גבריאלי

רח' חן 15, באר שבע מוסדות "תורת חסד"

מענה טלפוני בימים א'-ה' מהשעה 18:00-18:45 וכן מהשעה 22:00-23:00
כמו"כ ניתן להניח שאלות בת.ד. של בית ההוראה רח' חן 15, שכ' ו' החדשה

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
ט' כסלוח' כסלוז' כסלוו' כסלוה' כסלוד' כסלוג' כסלו

)7.11.21()8.11.21()9.11.21()10.11.21()11.11.21()12.11.21()13.11.21(

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

4:59 4:58 4:57 4:56 4:55 4:54 4:53
5:05 5:04 5:03 5:02 5:01 5:00 4:59
6:10 6:09 6:08 6:07 6:06 6:05 6:04
8:12 8:11 8:11 8:10 8:09 8:09 8:08
8:44 8:43 8:43 8:42 8:42 8:41 8:41
9:37 9:37 9:37 9:36 9:36 9:36 9:35

11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
11:56 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55
15:52 15:52 15:53 15:53 15:54 15:54 15:55
16:46 16:46 16:47 16:48 16:48 16:49 16:50
16:59 17:00 17:00 17:01 17:02 17:02 17:03
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. ה ז גני ן  ן טעו העלו * תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח


