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
לךשע"י
וממלכת התורה בעיר האבות
לך רשת מוסדות "קול יהודה" הרב אברהם טריקי
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
לך לך לעבודת המידות

דבר רב העיר שליט"א
עבד ה'

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום ג’

יום ד’

יום ה’

יום ו’

שבת קדש

יא' מרחשון יב' מרחשון יג' מרחשון יד' מרחשון טו' מרחשון טז' מרחשון יז' מרחשון

מדויק לבאר-שבע ()23.10.21( )22.10.21( )21.10.21( )20.10.21( )19.10.21( )18.10.21( )17.10.21

עלות השחר
5:39 5:38 5:37 5:36 5:35 5:34 5:33
זמן טלית ותפילין
5:45 5:45 5:44 5:43 5:42 5:41 5:40
זריחה  -הנץ החמה
6:52 6:51 6:51 6:50 6:49 6:48 6:48
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 9:02 9:01 9:01 9:00 9:00 9:00 8:59
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:35 9:35 9:35 9:35 9:34 9:34 9:34
סו״ז ברכות ק״ש
10:32 10:32 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31
חצות יום ולילה
12:25 12:25 12:25 12:26 12:26 12:26 12:26
מנחה גדולה
12:56 12:56 12:56 12:57 12:57 12:57 12:57
פלג המנחה
17:06 17:07 17:08 17:09 17:10 17:11 17:11
שקיעה
18:03 18:04 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09
צאת הכוכבים
18:16 18:17 18:18 18:19 18:21 18:22 18:23

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

לך לך
למה תאמר
17:51
18:41
19:20

ַדלָה ְשׁמֶ ָך ו ְֶהיֵה בְ ָּרכָה...
לְֶך לְָך מֵ ַא ְרצְ ָך ...וְ ֶאעֶ ְשָׂך לְגֹוי ָגּדֹול וַאֲ בָ ֶרכְ ָך וַאֲ ג ְ ּ
ַו ֵ ּילְֶך ַאבְ ָרם ַכּאֲ שֶ ׁר ִדּבֶ ּר ֵאלָיו יְהוָה...
(בראשית יב ,א-ד)

לך לך :להנאתך ולטובתך ...ואעשך לגוי גדול :שהבטיחו על הבנים ועל הממון...
והיה ברכה :הברכות נתונות בידך ...ומעכשיו תברך את אשר תחפוץ
(רש"י)

ובאמת אחר הבטחה זו שיצאה מפי הגבורה ,מי האיש אשר יפסיד את
כל הברכות הללו ולא יזדרז לקיים את ציווי ה' .אך ראה זה פלא ,ציווי זה
של הקב"ה נמנה במשנה (אבות ה ,ג) כאחד מעשרה נסיונות שנתנסה בהם
אברהם אבינו ,ויש מרבותינו שהפליגו להגדירו כנסיון הקשה מכולם!
ויש לתמוה ,וכי יש ערך לאדם השרוי בלא בנים ובלא ממון ונטול ברכה
ושם ותהילה ,עד שצריך 'לנסותו' האם יסכים לגור במקום אחר אשר בו
מובטח לו שיוושע ויזכה לכל הברכות שבעולם .וביותר יפלא ,שהוצרך
הכתוב להודיענו שאכן עשה אברהם כאשר דיבר אליו ה' ,אתמהה!
ברם המתבונן בדברי הכתוב 'וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'' ,יבין מהו
גודל הנסיון האמור כאן ,שכן כוונת הכתוב להעיד שחרף כל ההבטחות
הנשגבות הללו ,קיים אברהם את דבר ה' בתכלית השלימות – בלא שום
תערובת של כוונה זרה מכל הברכות שהובטחו לו ,אלא רק למען שמו
באהבה – 'וילך אברהם כאשר דיבר אליו ה''! אכן זהו עבד ה' בתפארתו
– המקיים את ציווי ה' ללא שום פניה ,זולת הרצון הנכסף לקיים את
דברו .ובהרצותי דברים אלו בפני בני היקר רבי ברוך נ"י ,הראני שזכינו
לכוון בזה לדברי האו"ח הק' ,עי"ש.
ופוק חזי לדבריו הנשגבים של החסיד הרב יעב"ץ (על מסכת אבות) .דהנה
מצינו פרשה שלימה בתורה אודות נסיון העקידה ,ואילו הנסיון של 'אור
כשדים' לא נזכר בתורה אלא בדרך רמז .ויש לתמוה ,וכי המוסר כל גופו
לשריפה על קידוש ה' ,הוא פחות ממי שמוכן לעקוד את בנו ע"ג המזבח.
זאת ועוד ,שנסיון אור כשדים עמד בו אברהם בהיותו ילד קטן אשר הכיר
את בוראו בכוחות עצמו הגם שגדל בבית של כפירה ועבודה זרה וכו'.
משא"כ נסיון העקידה אשר נתנסה בו אאע"ה אחרי שגדל ונתעלה וזכה
להתגלות הקב"ה עד היותו לגדול מזכה הרבים ועמוד של חסד ואמונה
בעולם! ופי' הרב בזה"ל' :כי כשחולק אאע"ה על עובדי עבודה זרה הוא
בשכל ,והשכל הישר מכריחו בכך לאהבת האמת ,משא"כ העקידה נעשית
מחמת ציווי ה' מתוך פחד ויראה' ,עי"ש .והיינו שאינו דומה מי שמקיים
מצוה מחמת הכרת שכלו והבנתו או מתוך כוונה מכל כוונות העולם –
למי שמקיים את מצות בוראו רק משום שכך ציוה לו השי"ת ,יען כי אין
עבד ה' – בלא ציווי ה' ,וכדפי' .ובזה נשתבח נסיון העקידה – יותר מנסיון
אור כשדים ,שכן על העקידה נצטווה אאע"ה מפי הגבורה 'קח נא את
בנך ...והעלהו שם לעולה' (בראשית יט ,ב) אך באור כשדים לא מצינו שציוה
ה' את אאע"ה למסור עצמו לכבשן האש ,אלא אברהם עצמו הגיע לזה
מתוך הכרת שכלו ואמונתו .וזהו עומק דברי הכתוב (בראשית כב ,יב) 'עתה
ידעתי כי ירא אלוקים אתה' ,רוצה לומר עתה ידעתי כי מה שעשית הוא
מיראת הרוממות לקיים את דברי!
ואכן יסוד זה מפורש בש"ס ובדברי חז"ל במקומות רבים ,אך די אם
נזכיר דברי הגמ' (עבודה זרה ה ,ב)' :תנא דבי אליהו ,לעולם ישים אדם
עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוי' .כלומר הגם שאין טוב
אלא תורה ויקרה היא מפנינים ומשיבה את נפשו של האדם – 'תורת ה'
תמימה משיבת נפש' וכו' ,מכל מקום צריך האדם להרגיל עצמו ללמוד
תורה רק מפני שכך ציוה לנו הקב"ה – 'והגית בו יומם ולילה' .יען כי רק
מי שהגיע להכרה זו ,יזכה לעמול בה בכל כוחו בכל תנאי ובכל מצב!
ולחידוד הדברים אמרתי להקדים דברי הגמ' (מגילה ג ,א) עה"פ (יהושע
ה ,יג)' :ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו
וחרבו שלופה בידו .וילך יהושע אליו ויאמר לו ,הלנו אתה אם לצרינו.
ויאמר ,לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי .אמר לו אמש ביטלתם תמיד של
בין הערביים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה .אמר לו ,על איזה מהן באת,
אמר לו ,עתה באתי' .ופי' רש"י' :ועכשיו שהוא לילה היה לכם לעסוק
בתורה ,שהרי אינכם נלחמים בלילה' .ומכאן למד הש"ס' :אמר רב
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

'לך לך' כתב רש"י "שאודיע טבעך בעולם" .אומר
הבעש"ט הקדוש זיע"א הביאור בדברי רש"י על
פי מה שכתב רבינו סעדיה גאון שעיקר ירידת
הנשמה לעולם היא בשביל לשבר את המידות
הרעות הטבעיות .ולפי זה אמר הקב"ה לאברהם
אבינו ע"ה לך לך לעבודת המידות 'ואודיע טבעך
בעולם העליון' ,כלומר שעל ידי שבירת המידות
הרעות הטבעיות אדם מעלה את דרגת ה'טבעך'
שבו לעולם העליון .מבאר הרבי הכוונה שיש דרגה
גבוהה ועליונה מזו של 'שבירת המידות הרעות',
והיא שגם המידות הטובות צריכות להיות לא
מפני הטבע והתולדה אלא מתוך עבודת ה' .ואמר
הרבי הריי"צ הרוצה לראות גילויים אלוקיים
מלמעלה ,עליו לצאת תחילה מהמקום הנפשי שבו
הוא נמצא מטבעו ,ולהתעלות בעבודת ה' מתוך
מסירות נפש לעצם ושורש הנשמה הבלתי מוגבלת.

יום א’

938

מנהל מערכת

עורך

יום ב’

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
סכנה מבית ומחוץ

'ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ'
(יב ,ו) ,כאשר התורה מספרת על הריב שפרץ בין רועי הצאן של
אברהם לרועי צאנו של לוט ,היא מציינת' ,והכנעני והפריזי אז יושב
בארץ' .שואל רש"י מה הקשר בין תחילת הפסוק 'ויהי ריב' ובין סופו
'והכנעני והפריזי אז יושב בארץ' ,מבארים המפרשים התורה באה
ללמדנו שריב בין אחים ,שאינו ראוי בכל זמן ובכל מקום ,קשה ומסוכן
שבעתיים בשעה שמסביב עומדים אוייבים ,המצפים לריב בין האחים
כדי שיוכלו לנשל את שניהם גם יחד מנחלתם .חוסר האחדות בין
האחים הוא שמזמין את האוייבים לנצל את הקרע הפנימי לטובתם.

להתרחק ממנו ככל האפשר

'וילך אברם כאשר דיבר אליו ה׳ ,וילך איתו לוט' (יב ,ד) .אומר רבי משה
מקוברין זיע"א כשאדם מישראל מחליט לקיים מצווה 'כאשר דיבר אליו
ה'' ,מייד 'וילך אתו לוט' נצמד אליו היצר הרע ומשיאו לדבר אחר .והעצה
היא כמו שנהג אברהם להתרחק ממנו ככל האפשר ולהיפטר ממנו 'אם
השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה' להתרחק ממנו כמטחווי קשת.

הצטיידות ב'ויזה רוחנית'

'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך'
(יב ,א) ,אומר הרבי הנוסע לארץ ישראל צריך להצטייד ב'ויזה
רוחנית' גם מאת המלך של ארץ ישראל מלך מלכי המלכים
הקב"ה שנקראת פלטרין שלו .את ה'ויזה הרוחנית' מקבלים
על ידי הוספה בלימוד התורה ובקיום המצוות בהידור.

שרה אמנו הופיעה בכלא

'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך' (יב ,א),
האדמו"ר רבי מנחם נחום מצ'רנוביל זיע"א פעם אחת סיכן את
עצמו במצוות פדיון שבויים ,ונאסר .תלמידו הרה"ק רבי זאב וולף
מז'יטומיר זיע"א קיבל רשות מהנהלת הכלא לשרתו .יום אחד הופיעה
בתוך הכלא אשה יהודיה ושאלה את האדמו"ר לפשר דברי רש"י
על 'לך לך' "להנאתך ולטובתך" ,איזו הנאה וטובה יש בלהיות נע
ונד ,והיא ענתה ,שאברהם אבינו דאג לכל הנודדים וביתו היה פתוח
לרווחה ,ולכן הקב"ה ציווהו "לך לך" כדי שירגיש מה חש הנודד,
ובכך ייהנה יותר ממצוות הכנסת האורחים .וכשסיימה לפתע פתאום
נעלמה .אמר הצדיק לשמשו "דע לך שזכינו לראות את שרה אימנו,
והיא באה לכלא להרגיעני ,שזימנו לי את המאסר כדי שאחוש את
גודל צערם של השבויים" .ומיד באותו היום הוציאוהו לחופשי.

פרסום שם ה'

'ואגדלה שמך' (יב ,ב) .לשם מה היה אברהם צריך את ההבטחה
שיתגדל שמו בעולם ,מבאר הרבי אלא פרסום שמו של אברהם
אבינו דבר אחד הוא עם פרסום שמו של הקב"ה ,כי בכל מקום
שהגיע אליו אברהם אבינו עשה שיתפרסם ויתקדש שם שמים.

סוד הבירורים

'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך' (יב ,א),
מאז שאמר הקב"ה לאברהם "לך לך מארצך" ואברהם נסע
"הלוך ונסוע הנגבה" ,אומר הרבי הרש"ב התחיל סוד הבירורים.
האדם הולך למסעיו על פי גזירת ההשגחה העליונה ,למקום
שהניצוצות הצריכים להתברר על ידו מחכים לגאולתם.

הגדלת הניסיון

'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך' (יב ,א),
אומר ה'שפת אמת' זיע"א אף שהיציאה לארץ ישראל הייתה
לטובתו ולהנאתו ,נחשב הדבר לאחד מעשרת הניסיונות שנתנסה
בהם אברהם אבינו .הניסיון כאן היה לראות אם במעשה זה יימשך
אברהם אחר הנאתו וטובתו או שיעשה כן רק מחמת ציווי ה'.
ולכן הקב"ה הבטיח לאברהם שכר גדול כל כך על הליכתו לארץ
ישראל כדי להגדיל את הניסיון ,לראות אם הליכתו תהיה בשביל
השכר או לשם שמים .ובאמת נאמר "וילך אברם כאשר דיבר
אליו ה'" שלא הלך אלא כדי למלא את רצון הבורא יתברך .אומר
ה'חידושי הרי"ם' זיע"א זהו שנאמר "כל מעשיך יהיו לשם שמים"
(אבות ב,יז) :גם ה'לשם שמים' צריך להיות אך ורק לשם שמים.

לך לך מהשקפות עקומות

'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך' (יב ,א) ,אומר
הרבי כדי שאדם יגיע אל שורשו ומציאותו האמיתית עליו לצאת מבחינת
'ארצך' מהעניינים הארציים והחומריים ,ו'ממולדתך' מהמעשים הבאים
מן ההרגל ,ו'מבית אביך' מהשקפות שכליות עקומות שאינן רצויות.

לך לך ללימוד התורה

'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך' (יב ,א),
אומר הרבי הריי"צ 'ארץ' מסמלת הכנעה ושפלות .כשם שיש 'ארץ'
וביטול בצד הטוב והקדושה ,שהאדם מתמסר כולו ללימוד התורה
וקיום המצוות ומתבטל לאלוקות ,כך יש בחינת 'ארץ' בצד של
הרע השני ,שהאדם ,בחיר הנבראים ,מתדרדר ומשפיל את עצמו
כדי ליהנות מתענוגי העולם הזה .זהו "לך לך מארצך" יש לצאת
מה'ארץ' של הטומאה ה'לעומת זה' ,ולהיכנס לבחינת 'ארץ' דקדושה.

לך לך לארץ ישראל

'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך' (יב ,א),
כתב ה'עוללות אפרים' כל העולה לארץ ישראל אל עצמו ואל שורשו
הוא עולה .הנשמה יכולה להגיע לשלמותה כאשר היא נמצאת ב"ארץ
אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה ,מראשית השנה ועד אחרית שנה".

אורות הכשרות
שמואל בר אוניא ,גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין,
שנאמר עתה באתי' ,עי"ש .ובתוס' (שם) פירשו' :הלנו אתה'
האם בשביל תלמוד תורה באת דכתיב תורה ציוה לנו' ,אם
לצרינו' – או בשביל הקרבנות שמגינים עלינו מצרינו .ועל
כך השיבו המלאך' ,עתה באתי' – על תלמוד תורה באתי
דכתיב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ,עי"ש.
ומקדמת דנא שמעתי יסוד נפלא בשם הרב מפוניבז' רבי
יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ,בביאור דברי התוס' הללו ,והוא
שיש שני גדרים במצות תלמוד תורה :יש תורה הנלמדת
מתוך 'ציווי' ,כמאמר הכתוב 'תורה ציוה לנו' .ויש תורה
הנלמדת מתוך הכרה שהיא 'שירת חייו' עלי אדמות ,כמאמר
הכתוב 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת' ,עכת"ד.
הרי לפנינו סוגיא ערוכה בש"ס עפ"י דברי התוס' הללו,
שיש מעלה יתירה בתלמוד תורה הנלמד מתוך הכרה שהיא
שירת חייו בבחינת 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת' ,על
פני הלומד תורה רק מתוך ציווי ה' בבחינת 'תורה ציוה לנו',
שהרי זו היתה עיקר תביעתו של המלאך – 'עתה באתי',
וזה היה עיקר התיקון של יהושע – 'מלמד שלן בעומקא
של הלכה' .ולכאורה זה סתירה למה שהוכחנו לעיל מדברי
הכתובים ומדברי הש"ס (עבודה זרה שם) ,שעיקר מבחנו של
עבד ה' הוא בלימוד תורה וקיום מצוות רק מתוך ציווי ה',
וזה היה עיקר ה'נסיון' של אברהם אבינו ע"ה.
אך לכשנתבונן נראה ,שלא זו בלבד שאין כאן סתירה כלל
אלא אדרבה הדברים משלימים זה את זה .שכן הרואה יראה
דאחר דברי הכתוב 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת',
מיד סמיך ליה 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' .רוצה
לומר ,שהלומד תורה מתוך דרגה מעליותא שהתורה היא
שירת חייו בבחינת 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת' ,אזי
מבחנו הגדול להוכיח שהוא לומד תורה לקיים את ציווי ה' –
הוא 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' ,יען כי בזה שהוא
מוכן להפסיק מלעסוק בעמל התורה שהיא משוש חייו כדי
ללמדה לאחרים ,ופעמים שהוא צריך ללמוד עמהם בדברים
פשוטים לפי רמת השכלתם כגון בדברי אגדה ופסקי הלכות
לקיים מ"ש 'שימה בפיהם' ,זהו האות שגם כשהוא עמל
בתורה לעצמו הוא בעיקר מפני ציווי ה' ,הגם שהתורה היא
מחמד עינו ומשוש ימיו והיא יקרה בעיניו מפנינים .וסימנא
טבא אמינא להאי מילתא ,מסיום דברי הכתוב 'למען תהיה
השירה הזאת לְ עֵ ד בבני ישראל' ,והיינו שהעומד במבחן זה
של 'שימה בפיהם' ,הרי שזוהי 'העדות' שגם עמלו בתורה
הוא כדי לקיים מצותי ,וכדפי' .אמור מעתה שעיקר 'הנסיון'
של אברהם המבואר לעיל ,ועיקר 'מבחנו' של לומד התורה
אחד הם ,ומקראות התורה וסוגיות הש"ס הנז"ל מיושבין
בזה כמין חומר ,ודו"ק.
ומכאן נשכיל להכיר בגודל ערכו ועוצם גדולתו של מרן
'מאור ישראל' זצוק"ל ,אשר עמד ב'נסיון' זה כל ימי חייו
עלי אדמות ,שכן מחד התורה היתה מחמד עינו ושירת חייו
וכל חפצי ומנעמי העולם הזה היו בעיניו כקליפת השום
לעומתה ,אך מאידך היה מוכן להתנתק מדביקותה רק
בשביל דבר אחד – 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם'!
ובזה הוכיח שעיקר עמלו בתורה היה לקיים ציווי ה' ,וכשמו
כן הוא רבינו עובדיה – 'עבד ה'' במלוא מובן המילה!

בברכת שבת שלום ומבורך
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת
"מגלגלואח"
יצחק בן צבי 5

"מסעדת סולת קוסקוס בעתיקה"
עצמאות 1

"רולדין ביג באר שבע"
חיל ההנדסה 2

בברכת יאכלו ענוים וישבעו

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
המשך הלכות שמיטה  -איסור זריעה ונטיעה
ש – אלו מלאכות אסורות בשנת השמיטה מהתורה?
ת – ארבעה אבות מלאכה נאסרו בשנת השמיטה מהתורה,
שניים מהם נאמרו גבי ירקות וקטניות ,ושניים מהם נאמרו גבי
פירות האילן ,ואלו הם :זריעה קצירה – בירקות וקטניות ,זמירה
ובצירה – באילנות .וכולם נלמדו מאזהרת הכתוב (ויקרא כה,
ב)' :שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור את ספיח קצירך לא תקצור
ואת ענבי נזירך לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ'.
ש – האם גם איסור נטיעה הוא מהתורה?
ת – אמנם איסור נטיעה אינו מפורש במקרא ,מכל מקום העיקר
להלכה שגם הוא אסור מהתורה ,משום שהוא בכלל איסור
זריעה .אלא שאין לוקים עליו ,מפני שלא נכתב בפירוש .ויש
אומרים שאיסור נטיעה הוא רק מדרבנן.
ש – מהו איסור זריעה?
ת – איסור זריעה כולל זריעתם של כל גידולי הארץ ,כגון ירקות
ותבואה וקטניות.
ש – מהו איסור נטיעה?
ת – איסור נטיעה כולל נטיעתם של כל סוגי האילנות.
ש – האם מותר לנטוע פרחי נוי או עצי סרק?
ת – אמנם לגבי נטיעת עצי פרי נחלקו הפוסקים האם אסור
מהתורה או מדרבנן ,והעיקר להלכה שהוא אסור מהתורה כדין
זריעה ,כאמור לעיל .מכל מקום ,לגבי נטיעת עצי סרק או שיחים
ופרחים וכדומה ,דעת רוב הפוסקים שאינו אסור אלא מדרבנן.
לפיכך בתנאים מסוימים יש להקל בנטיעת עצי סרק ופרחים ,כמו
שיבואר להלן גבי איסורים דרבנן.
ש – הזורע או הנוטע בשנת השמיטה ,מה דין הנטיעות?
ת – הזורע או הנוטע בשנת השמיטה בין בשוגג ובין במזיד ,צריך
לעקור את הנטיעות .מפני שישראל חשודים על השמיטה ,ואם
נתיר בשוגג ,יאמר המזיד שוגג הייתי.
ש – האם זריעה ונטיעה מותרים בתוך הבית?
ת – דין זריעה ונטיעה בתוך הבית (או תחת קורת גג) נשאר בספק
בתלמוד .ועל כן יש אומרים שבזמן הזה ששמיטה היא מדרבנן,
יש להתיר זריעה ונטיעה בתוך הבית ,לפי הכלל של ספיקא דרבנן
לקולא .אך יש המחמירים בזה – לאסור זריעה או נטיעה גם
בתוך הבית ,והמחמיר בזה תבוא עליו הברכה.
ש – מה דין זריעה או נטיעה למטרת עקירה ולא לשם גידול
פירות?
ת – יש אומרים שאסור לזרוע או לנטוע אפילו שבדעתו לעקור
את השתילים לפני שישרישו באדמה ,מפני שיש בכוח זריעה זו
להשתרש באדמה והיא בכלל איסור זריעה .וכן ראוי להחמיר
להלכה.
ש – האם מותר לזרוע זרעים רק כדי לבדוק את טיבם ולא לשם
גידול פירות?
ת – גם בזה יש אומרים שאסור לזרוע זרעים אפילו שאין בדעתו
לגדל בהם פירות אלא רק לבדוק את טיבם ,וכן הוא עיקר
להלכה.
ש – האם זריעה או נטיעה מותרים לצורך לימוד?
ת – איסור זריעה או נטיעה הוא גם באופן שכוונתו רק ללמוד או
ללמד אחרים מלאכה זו .לפיכך גם הלומדים בבתי ספר חקלאיים
אסורים בשנת השמיטה בזריעה ובנטיעה ושאר מלאכות
האסורות מהתורה .וכמו כן יש לבטל בשנת השמיטה את מנהג
בתי הספר לנטוע נטיעות בט"ו בשבט.
ש – האם איסור זריעה ונטיעה הוא גם בשטחים ציבוריים או
שטחי הפקר?
ת – כל המלאכות האסורות והמותרות בשנת השמיטה ,אינם
רק בשטחים פרטיים אלא גם בשטחים ציבוריים (אשר בבעלות
העירייה או המדינה) ואפילו בשטחי הפקר .ופה עיה"ק באר שבע
יע"א ,זיכנו השי"ת שכל עבודות הגינון והחקלאות בכל השטחים
הציבוריים כולל עבודות אחזקה שוטפות ,מבוצעות אך ורק על פי
כללי ההלכה תחת פיקוח של הרבנות.
ש – האם מותר לנטוע עצים לצורך בריאות או גידור?
ת – אסור לנטוע עצים גם לצורך בריאות הגוף כגון לזכך את
האוויר ,או לצורך גידור כגון שרוצה לגדור בהם גדר מעבר
וכדומה .במה דברים אמורים בעצי פרי ,אשר כאמור לעיל רבו
הפוסקים שאסור לנו טעם מהתורה .אבל בעצי סרק או שאר

שיחים וצמחי נוי ,יש מקום גדול להקל כל שנטיעתם באה רק
לצורכי בריאות כגון נטיעת עצי אקליפטוס כדי לזכך את האויר,
או שאר עצי סרק לגידור וכדומה .אך טוב להחמיר שיעשו כן על
ידי גוי .ברם היתר זה כמו שאר היתרים במלאכות האסורות
רק מדרבנן ,מוגבל בתנאים שונים ,על כן רק פוסק מוסמך הבקי
בהלכה רשאי לקבוע את גבולות ההיתר.
ש – האם מותר לזרוק גרעין פרי או ירק לגינה?
ת – האוכל פרי או ירק ,מותר לזרוק הגרעין לגינה אף על פי
שאפשר וייקלט באדמה ויגדל ממנו עץ פרי או שתיל ירקות ,מפני
שאין כוונתו בכך .והנזהר בזה תבוא עליו הברכה.
ש – האם מותר להעביר אילן ממקום למקום?
ת – מותר להעביר אילן ממקומו – ולנוטעו במקום אחר ,ובלבד
שמעבירו עם גוש העפר אשר סביב לשורשיו ,באופן שיכול לחיות
כך לפחות ארבעה עשר יום .מפני שאין כאן נטיעה חדשה ,אלא
המשך הנטיעה הקודמת .אבל כל שמעבירו במעט עפר שאין בו
כדי חיותו לפחות ארבעה עשר יום וכל שכן כשמעבירו בלא עפר
כלל ,הרי זה כנוטע עץ חדש.
ש – עציץ נקוב שנשבר ,האם מותר להעביר את נטיעותיו לעציץ
אחר?
ת – גם בזה יאמר ,שמותר להעביר את נטיעותיו לעציץ אחר,
בכפוף לתנאים האמורים לעיל גבי העברת אילנות.
ש – האם מותר לנטוע עצים ופרחים או שאר צמחי בשמים,
בגינת בית הכנסת?
ת – כאמור לעיל ,איסור מלאכות השמיטה נוהג בין בשטח פרטי
ובין בשטח ציבורי ואפילו שטר הפקר .והוא הדין לגבי גינת בית
הכנסת ,שאף על פי שהיא הקדש ,נוהג בה איסור שביעית .ועל כן
אסור לנטוע בה עצים ופרחים או שאר צמחי בשמים ,ועל רבני
בתי הכנסת לפקח על כל עבודות הגינון שיהיו על פי ההלכה.
ש – האם מותר לכסות בעפר שורשים של עץ שהתגלו?
ת – אסור לכסות בעפר שורשים שהתגלו ,ואולם יש מקום להתיר
כל שיגרם נזק לעץ אם לא יכסוהו.
ש – האם מותר לשתול גידולי מים?
ת – יש אומרים שאיסור זריעה נוהג גם במים ,ולדבריהם אסור
לשתול זרעים בבריכות מים אף על פי שאין שם עפר כלל .אולם
יש מקילים בזה כשאין שם עפר כלל .ולפי הנראה ,יש לסמוך על
דעת המתירים ,ובפרט כיום שנוהגים לעשות כן בתוך חממות.
ש – האם מותר לזרוע או לנטוע בתוך חממות?
ת – דין חממות הוא כדין בית או תחת קורת גג שנתבאר לעיל,
עיין שם .ברם אם זרעו בתוך חממה במצע מנותק מהאדמה ,יש
להתיר בזה אפילו לכתחילה ,שכן אין כאן יניקה מהקרקע וכן
אין לו חיות מהאוויר ,ואינו בכלל 'שדה' שאסרה התורה.
ש – האם מותר לזרוע או לשתול בעציצים?
ת – דין העציצים והטיפול בהם ,מבואר לעיל בפרקים הקודמים.
ולגבי זריעה ושתילה בהם יש לנו לחלקם לשלושה מצבים:
 )1עציץ שאינו נקוב ,או אפילו שהיה נקוב אך צמוד אליו צלחת
(כמו שנוהגים היום) ,או אפילו שהיה נקוב ללא צלחת אך היה
מונח בקומה שאינה קומת קרקע ,אם היה בתוך הבית או תחת
קורת גג ,מותר לשתול ולזרוע בו כדין חממות במצע מנותק
המבואר לעיל )2 .עציץ נקוב ללא צלחת שמונח בקומת קרקע,
אם היה בתוך הבית או תחת קורת גג ,דינו כדין הזורע באדמה
שבתוך הבית המפורש לעיל – שאמנם יש מתירין אך ראוי
להחמיר בזה לכתחילה )3 .עציץ נקוב ללא צלחת שמונח בקרקע
חצר תחת כיפת השמים – דינו כדין זריעה בשדה הואיל ויש להם
יניקה מהקרקע ,ולכן אסור לזרוע או לשתול בו מהתורה .אבל
אם היה עציץ שאינו נקוב או שצמודה אליו צלחת ,אסור לזרוע
או לשתול בו מדרבנן.
ש – האם מותר לזרוע ולשתול בגינה שעל הגג או במרפסת
הבית?
ת – יש אומרים שמותר לזרוע או לשתול בגינה שעל גג הבית,
מפני שהזרעים נחשבים כתלושים .אך יש האוסרים בזה ,וצריך
עיון בזה להלכה.
ש – עד מתי אסור לזרוע או לנטוע בשמיטה?
ת – איסור זריעה ונטיעה הוא אפילו ביום האחרון של שנת
השמיטה ,הגם שקליטת הזרע תהא אחר שנת השמיטה.

בס"ד

פתקים
שנתחלפו

אורות עונג שבת
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לך לך לעצמך
'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך'
(יב ,א) ,אומר האדמו"ר רבי אהרן מקרלין זיע"א לך לך
לעצמך ,כל אדם מישראל צריך לילך אל עצמו ואל שורשו,
כי זו כל תכלית חייו ו זו תכלית חיי האדם ותמציתם עלי
אדמות וסיבת ירידת נשמתו לעולם.
לך לך לשורש הנשמה
'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך
אל הארץ אשר אראך' (יב ,א) ,אומר הרבי הצמח צדק לך
לך לשורשך העליון ,יש לקשר ולחבר את הנשמה שבתוך
הגוף עם שורשה העליון" .אל הארץ אשר אראך" שורש
הנשמה רואה גילוי אלוקות בבחינת ראייה ממש ,וכאשר
מקשרים את הנשמה שבגוף עם שורשה שלמעלה ,מגיעים
לבחינת ראייה באלוקות.
לך לך מהנפש הבהמית
'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך'
(יב ,א) ,אומר הרבי הציווי "לך לך" מופנה אל נשמתו
של כל יהודי ,אשר צריכה לרדת ממקור חוצבה בעולמות
העליונים ,דרך השתלשלות מדרגות רבות ,עד העולם הזה.
כאן ,בעולם הזה ,עליה לצאת מכל אותם דברים שנפשו
הבהמית של האדם נמשכת אחריהם ,ואז תגיע אל התכלית
הרצויה.
לך לך לאור העליון
'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך'
(יב ,א) ,אומר הרבי הריי"צ בציווי ה' 'לך לך' אברהם מקבל
את ההוראה "לך לך" לאור העליון של הנשמה ,שעליו לילך
להתעלות ולהגיע לשורש נשמתו .כי עצם הנשמה אינה
מאירה בגוף ,וכאן נצטווה אברהם לפעול ששורש הנשמה
יאיר להארת הנשמה שבגוף.
לך לך לפי הכוחות שלך
'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית
אביך' (יב ,א) ,כתב ה'עיטורי תורה' 'לך לך' לעצמיותך.
אין האדם נדרש לעשות למעלה מכוחותיו ,אבל הוא נדרש
להשיג ולעשות מה שבאפשרותו .כמו שהיה אומר רבי זושא
מאניפולי זיע"א "אין דורשים מזושא להיות כמו הבעל שם
טוב ,אבל דורשים ממנו להיות זושא".

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.

״נר ה׳ נשמת אדם”
העלון מוקדש
לעילוי נשמתה הזכה והטהורה של האישה היקרה
והחשובה רבת המעלות אצילת הנפש והמידות,
מוכתרת בכתר שם טוב ,בענווה ובמידת הנתינה

מרת ז׳קלין גאולה דמרי
בת דג׳רייה

ז”ל

ת.נ.צ.ב.ה

"נפשה בטוב תלין וזרעה ירש ארץ"

שבת שלום
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לעילוי נשמת
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל
בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת .נ .צ .ב .ה.

