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
וירא
שע"י רשת מוסדות "קול יהודה" הרב אברהם טריקי
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
לתקן עולם במלכות ה'

דבר רב העיר שליט"א
חינוך הבנים

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

יח' מרחשון יט' מרחשון כ' מרחשון כא' מרחשון כב' מרחשון כג' מרחשון כד' מרחשון

מדויק לבאר-שבע ()30.10.21( )29.10.21( )28.10.21( )27.10.21( )26.10.21( )25.10.21( )24.10.21

עלות השחר
5:40
זמן טלית ותפילין
5:46
זריחה  -הנץ החמה
6:53
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 9:02
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:36
סו״ז ברכות ק״ש
10:32
חצות יום ולילה
12:25
מנחה גדולה
12:56
פלג המנחה
17:05
שקיעה
18:02
צאת הכוכבים
18:15

5:41
5:47
6:54
9:02
9:36
10:32
12:25
12:56
17:05
18:01
18:14

5:42
5:48
6:54
9:03
9:36
10:32
12:25
12:56
17:04
18:00
18:13

5:42
5:49
6:55
9:03
9:37
10:32
12:25
12:56
17:03
17:59
18:12

5:43
5:50
6:56
9:04
9:37
10:33
12:25
12:55
17:02
17:58
18:11

5:44
5:51
6:57
9:04
9:37
10:33
12:25
12:55
17:01
17:57
18:11

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

וירא
ואשה אחת
17:44
18:34
19:11

5:45
5:52
6:58
9:04
9:38
10:33
12:25
12:55
17:00
17:56
18:10

ו ֵַת ֶּרא שָ ָׂרה ֶאת בֶ ּן הָ גָר הַ ִמּצְ ִרית אֲ שֶ ׁר ָילְדָ ה ל ְַאבְ ָרהָ ם
תּאמֶ ר ל ְַאבְ ָרהָ ם ָג ֵּרׁש הָ ָאמָ ה הַ ֹזּאת וְ ֶאת בְ ּנָּה
ְמצַ חֵ ק ַו ֹ
(בראשית כא ,ט-י)

מצחק :לשון עבודת כוכבים ...דבר אחר גילוי עריות ...דבר אחר לשון רציחה...
(רש"י)

והלב משתומם עד היכן מגיע גודל חרדתה של שרה אמנו מכוחה של
השפעה פסולה .דהנה כל זמן שלא זכתה לבן משלה ,גידלה בביתה את
ישמעאל בן אמתה ,אולם כאשר נולד יצחק תיכף ומיד זעקה לאאע"ה
לאמר 'גרש את בן האמה הזאת' (בראשית כא ,י) .ואף הקב"ה הסכים עמה
בזה ואמר לאברהם 'כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה' (שם כא,
יב) .ויש להתבונן נוראות ,היאך שרה אמנו אשר ביתה היה פתוח לכל
דכפין ויחד עם בעלה מסרה את נפשה להכנסת אורחים ,ביקשה כביכול
להתאכזר לישמעאל ולגרש את פרי בטנו של בעלה ,על כל המשתמע מכך
כמבואר שם בפר' .וביותר יפלא היאך לא חששה 'מה יאמרו' שכנותיה
כאשר ירננו שעתה כשאין לה חפץ בישמעאל ,היא מגרשתו .ושמעתי בשם
א' מבעלי המוסר שתירץ ,דבמקום 'חינוך הבנים' שום דבר אינו מעכב
בפני שרה אמנו .והיינו כל זמן שישמעאל גדל לבדו בבית ולא היה בכוחו
להשפיע על איש ,גידלה אותו שרה בביתה בכל הכבוד הראוי לבן בעלה,
אולם משעה שנולד יצחק ויש חשש חלילה שיושפע מדרכיו ומעלליו של
ישמעאל אחיו ,מיד ביקשה לגרשו מביתה .ואין לתמוה מדוע כשנולד
יצחק כבר ביקשה לגרש את ישמעאל ,וכי מה יכול ישמעאל להשפיע על
תינוק שזה עתה נגמל מחלבו (כמבואר ברש"י שם על הכתוב 'ויגדל הילד ויגמל'
לסוף כ"ד חודש) .שכן יש לנו ללמוד מכאן עד היכן מגיע כוחה של השפעה –
אשר יכולה להשפיע גם על תינוק בעריסתו.
ובהיותי בזה אמרתי להראותך שגם היוונים השכילו להבין שחינוך
הבנים מתחיל מעריסת התינוק .דהנה גזרו 'כתבו לכם על קרן השור אין
לכם חלק באלוקי ישראל' .ויש להעיר מדוע ביקשו לחקוק מאמר זה
דוקא על 'קרן השור' ,והלא אם רצו להחדיר את הכפירה בישראל ח"ו,
היה להם לגזור שיכתבו כן בפתחי הבתים או בשלטי חוצות העיר .ושמעתי
בזה פי' מחודש ,שבקבוק התינוק באותם ימים היה עשוי מקרן של שור
אשר פתחו צר וסופו רחב ,והיוונים אשר השכילו להבין שההשפעה על
חינוך הבן מתחילה בהיותו תינוק ,גזרו להחדיר את הכפירה דרך אותו
'בקבוק תינוק' – שבכל עת ערב ובוקר שהתינוק ילגום מאותו בקבוק
תעמוד לנגד עיניו אותה כתובת של כפירה.
ולפי"ז יש לנו ביאור נחמד בכתוב (תהלים קכז ,ד)' :כחיצים ביד גיבור
כן בני הנעורים' .ויש להעיר ,וכי דוד המלך ע"ה לא מצא משל טוב יותר
להמשיל בו את ימי הנעורים מאשר החיצים שביד הגיבור .ושמעתי מפי
מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל שדוד בא לרמוז בזה ,מהו כוחה של השפעה
אפילו הקלה ביותר .שכן כשם ש'בחץ הגיבור' הסטיה הקלה ביותר
ממקום זריקת החץ ,מחטיאה בסופה של המטרה עשרת מונים משיעור
הסטיה .כן הדבר בחינוך הבנים ,כל סטיה מהחינוך הטהור המסור לנו
מדור דור או השפעה זרה – בהיותו נער אף שהיא קלה ביותר עד שאינה
מורגשת כלל על הנער ,מכל מקום ככל שיגדל יותר ילך הפער ויתרחב,
עד שבהיותו גדול מגלים הכל את פירות הבאושים של אותה סטיה קלה.
ומכאן מודעה רבא לאורייתא לכל אותם 'משכילים' אשר חדשות לבקרים
מנסים הם 'לשפץ' ולשנות ולו במעט את החינוך המסור לנו מדורי דורות.
וכמה נאים הדברים למי שאמרם ,שכן נושא חינוך הבנים על טהרת
הקודש ברוח ישראל סבא כבר בגיל הרך ,בער בעצמותיו של רבינו הגדול
זצוק"ל ולא נח ולא שקט מכמיהתו הנכספת עד שהקים לפני כשלושים
שנה את 'מעיין החינוך התורני בישראל' ,בו מתחנכים רבבות אלפי תשב"ר
על מבועי התורה והיראה במאות תלמודי תורה וגני ילדים ומעונות יום
בכל רחבי הארץ .וכמי שזכה להיות נציגו האישי בהנהלת הרשת בשנות
הקמתה ,מעיד אני שמים וארץ כמה עמל וטורח וזמן יקר הקדיש מרן
להדריך לעודד ולזרז הקמת עוד ועוד סניפים ,ואפשר לומר שמפעל זה
היה מחמד עינו יותר מכל שאר מפעליו הכבירים ,מפני שראה בו את
יסודות הדורות הבאים ,כפי שנהג לומר 'אם אין גדיים אין תיישים' –
אם אין תלמודי תורה אין ישיבות וכוללים וכו'.
והרי לפניך שתי עובדות אשר יש בהם כדי ללמד עד כמה היה מרן חרד
לפך השמן הטהור של חינוך הבנים ללא שום פשרות .בשנת תשנ"ב הגיעה
אליו אגרת מברזיל מרבני קהילת סאן פאולו ובה שטחו בפניו שאלה
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

'וישוב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל
באר שבע' ,צריך להבין למה האריך הכתוב לומר
'וישוב אברהם אל נעריו ויקומו ,וילכו ,יחדיו
אל באר שבע' ,היה צריך לומר 'וישובו אברהם
ונעריו לבאר שבע' .מבאר ה'בן לאשרי' על פי מה
שכתב ה'חתם סופר' שלאחר העקידה אברהם
אבינו השתדל והצליח שתהיה לנעריו תקומה
והגבהה בנשמתם ,והתעלו ממצבם שהיו בו
בתחילה 'שבו לכם פה עם החמור' " -עם הדומה
לחמור" ,כלומר שעם כל הגילויים האלוקיים
של אברהם אבינו בעקידה ,מיד תפש במדרגת
הפשטות ושב והתחבר יחדיו עם נעריו להעלותם
שילכו מחיל אל חיל .הבעש"ט הקדוש זיע"א
היה רגיל לומר קודם התפילה" ,הריני מקשר
את עצמי לכל נשמות ישראל באשר הם" ובכך
תיקן רבבות נשמות וקירבם תחת כנפי השכינה.

יום א’

939

מנהל מערכת

עורך

יום ב’

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
המלאך מרפא

'והנה שלושה אנשים' (יח ,ב) ,כתב רש"י המלאך רפאל
שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט .ביומו הראשון
כרבה של העיר ברוד הוזמן רבי שלמה קלוגר זיע"א להיות
סנדק בברית מילה .אבי הילד היה מוטל גוסס במיטתו,
ובמקרה כזה נהגו לעכב את ברית המילה עד אחרי מיתת
האב ,כדי שיוכלו לקרוא לילד על שמו .אולם רבי שלמה
ציווה למול מיד את התינוק ,והנה זה פלא זמן קצר לאחר
מכן החלים האב .אמר רבי שלמה "מסופר בפרשת וירא
שהמלאך שנשלח לרפא את אברהם הלך אחר כך להציל
את לוט .ולמה לא נשלח מלאך מיוחד למשימה זו ,אלא
שזכויותיו של לוט היו מועטות מכדי לשלוח בעבורו מלאך
מיוחד ,אבל כשכבר נשלח מלאך לרפא את אברהם ,שלחוהו
גם להציל את לוט" .אף כאן ,ייתכן שזכויותיו של אבי הילד
לא הספיקו כדי לשגר אליו את אליהו הנביא ולרפאו ,אבל
כשהגיע אליהו לברית המילה ,ריפא אגב כך גם את האב".

ליטול בלי רשות

'ואקחה פת לחם וסעדו ליבכם' (יח ,ה) ,רבי שניאור זלמן
חייקין זיע"א סבא רבא של הרבי מליובאוויטש ,היה אחד
מעשירי העיירה פודוברנקה .הוא היה פזרן גדול לכל דבר
שבצדקה ,ובמיוחד השתדל בהכנסת-אורחים .דרכו הייתה
לשבת בבית המדרש בין העניים ,והאורחים שלא הכירוהו
סברו שהוא אחד מהם .כששמע מישהו מתלונן שהוא רעב,
היה אומר לו "יש כאן אדם ששמו זלמן חייקין ,ובביתו
מגישים ארוחות לעניים ,וגם אני אכלתי שם" .לאחר
התפילה היה הולך עם העניים לביתו ,פותח את ארונות
המטבח ומגיש ארוחות לעניים .אלה שלא הכירוהו היו
מסננים מפיהם "הוי ,קבצן נטול דרך ארץ ,לוקח מהמטבח
בלי רשות".

סעודה באישון לילה

'ואקחה פת לחם וסעדו ליבכם' (יח ,ה) ,תלמיד ישיבה צעיר
היה בדרכו לביתו ,אולם תנועת הרכבות השתבשה ובצהרי
יום השישי הגיע לעיר ראדין .החליט הבחור לפנות אל ביתו
של מרן החפץ חיים זיע"א ,שהיה אחיו של סבו .הרבנית
קיבלה אותו במאור פנים והציעה לו לנוח מעט עד כניסת
השבת .כשהתעורר הבחור ראה שכבר לילה וה'חפץ חיים'
יושב ולומד .נבהל הבחור ,אך ה'חפץ חיים' הרגיעו והורה לו
להתפלל 'קבלת שבת' בנחת ,עד שיתארגנו לסעודת השבת.
נסתיימה הסעודה ,ה'חפץ חיים' ורעייתו הלכו לישון ,אך
הבחור לא הצליח להירדם .הוא קם ונכנס למטבח ,הציץ
בשעון ונדהם לגלות שהשעה כבר ארבע לפנות בוקר.
התברר שה'חפץ חיים' חס על הבחור העייף מעמל הדרך
והמתין עם סעודת השבת ,ולא העיר אותו עד שהתעורר
לבד עד אחר חצות הלילה.

הסבא והמסעדה

'ואקחה פת לחם וסעדו ליבכם' (יח ,ה) ,יהודי ,בן למשפחה
מיוחסת של אדמו"רים ,בא לבקר בחצר הרבי ,ובאותה
הזדמנות ביקש לפגוש את קרוב משפחתו ,שהיה לחסיד
חב"ד .להפתעתו נאמר לו שהאיש מתפרנס ממסעדה
שבבעלותו .אמנם גם סיפרו לאיש שקרוב משפחתו מרבה
לעשות חסד ולהאכיל עניים ונזקקים בלי לגבות תשלום,
אבל הדבר הציק לו .כשנכנס אל הרבי העיר שאין זה
מכובד שבן למשפחת צדיקים ינהל מסעדה .השיב לו הרבי
"גם הסבא שלכם ניהל מסעדה" .קפץ האיש ותהה "איזה
סבא" .נענה הרבי "אברהם אבינו".

אורות הכשרות
קשה במיוחד ,וזה תוכנה :הואיל ובבית הספר היהודי
שבקהילתם יש מיעוט תלמידים בכל כיתה בגלל הפרדת
הבנים והבנות ,אין ברירה להנהלת בית הספר אלא לסגור
כיתות אלו עקב מצבם הכלכלי הקשה' .וכתוצאה מכך
הבנים ילכו לבתי ספר חילונים ששם לא מלמדים יהדות
ויותר גרוע מכך שם לומדים עם גויים' (כלשונם) .זאת ועוד,
'שהדבר עלול לגרום גם נשירה של שאר הכיתות הסמוכות
כיון שההורים לא ישלחו לבתי ספר שאין בו המשך' .ולאור
זאת ,נפשם בשאלתם 'האם בגלל סיבות אלה יש אפשרות
לערב כיתות בנים ובנות כשיש מספר קטן של בנים' .תוך
מספר שבועות השיבם מרן תשובה ברורה וחדה' :עיינתי
בכובד ראש בשאלתכם ,ולאחר העיון וההתבוננות נראה
לי שאין להתיר בשום אופן לאחד ולערב את התלמידים
והתלמידות באופן שילמדו ביחד ,שהתקלה גדולה מאוד
באיחודם .והאיסור בכיתה אחת לבנים ובנות הוא חל בין
על לימודי קודש והן על לימודי חול ...ולגודל האחריות
במתן החלטה זו ,התייעצתי עם שניים מגדולי הדור ,ידידי
הגאונים הגדולים רבי יוסף שלום אלישיב ורבי שלמה
זלמן אוירבך שיחיו לאורך ימים טובים ,ושניהם הסכימו
לאסור לערב ולאחד כיתות של בנים ובנות כפי המסקנה
הנ"ל' .ובסיום תשובתו הפליא מרן בנימוק הכל כך אופייני
להכרעותיו האמיצות וחזונו לראות למרחוק' :ואף על פי
שעל ידי כך יהיה צורך לסגור כמה כיתות ...וגם אין לנו
לדאוג פן בעתיד לא ישלחו הורים את בניהם ללמוד בבית
חינוך זה שאין לו המשך ,כי בעזרת ה' שומר עמו ישראל
יקויים הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו .ובפרט אם הרבנים
שבסאן פאולו יחגרו בעוז מתניהם להשפיע על הציבור
לשלוח את ילדיהם לבית החינוך ,בודאי שיצליחו להגדיל
תורה ולהאדירה ,כי כל דבר שמוסרים בית דין את נפשם
עליו סופו להתקיים בידם .'...ואכן ברבות הימים בית חינוך
זה פרח ושגשג וממנו נפתחו מוסדות חינוך רבים בעיר לבנים
ובנות וכן ישיבות וכוללים המפורסמים לשם ולתהילה.
ואם יש את נפשך לדעת מהו הגדר של 'מסירות נפש'
אשר בו דיבר מרן באיגרת הנ"ל ,צא ולמד היאך נהג הוא
בעצמו .לפני יותר מששים שנה בהיותו אברך צעיר היה
ניתן להעביר תלמידים מבית ספר לבית ספר רק בשבוע
אחד בשנה ,ובשבוע זה אשר נודע כ'תקופת הרישום'
היה נוהג ביוזמה פרטית לנדוד מעיר לעיר שם דרש בפני
הציבור בין מנחה לערבית אודות חשיבות החינוך הטהור
ושצריך להעביר את הילדים מבתי הספר הממלכתיים
חילונים ודתיים – לתלמודי תורה על טהרת הקודש .ואכן
דבריו נשאו פרי וניכר ביקוש של מאות הורים להעביר את
בניהם לבתי ספר תורניים .הדבר היה לצנינים בעיניהם של
עסקנים פוליטיים אשר שיגרו אליו שליח מיוחד להזהירו
שאם ימשיך בפעילותו ,לא יתמכו בו לשום משרה של
דיינות ורבנות .וכשנשאל מרן האם אינו חושש לפרנסתו,
השיב בנחישות 'מדובר בפיקוח נפש של עתיד הנוער בארץ
ישראל ,ולשם כך אני מוכן להחמיץ כל משרה שהיא ומוכן
לאבד מקור פרנסה ,העיקר להציל את הנוער מרדת שחת
ולהביאם ללמוד בתלמודי תורה ובישיבות קדושות' (סוף
ציטוט מתוך עדות בנו הראשון לציון והרה"ר לישראל הגר"י יוסף
שליט"א) .ואמנם אותם עסקנים מימשו את איומם ועיכבו
במשך שמונה שנים את בחירתו לכהונת הרב הראשי לתל
אביב ,ולא נחו מרתיחתם עד שחוקקו חוק אשר הביא
לסיום כהונתו בתפקיד הרב הראשי לישראל בשנת תשמ"ג.
אך 'רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום' ,שכן
דוקא פעילותם הנמרצת להפסקת כהונתו היא זו שהביאה
לפתיחת המפעל החינוכי האדיר 'מעיין החינוך התורני'!

בברכת שבת שלום ומבורך

היכן לוט

'וירא לוט וירץ לקראתם' (יט ,א) ,בלילה חורפי נקלעו רבי
דב בעריש זיע"א רבה של אלסק ושני משמשיו לעיר אחת,
וחיפשו מקום ללון .במשך שעות דפקו על דלתות הבתים,
אך איש לא הסכים להכניסם הביתה .כשראה כך ,ניגש רבי
דב בעריש אל אחד הבתים ודפק בחלון ,כשהוא קורא בקול
"ר' לוט ר' לוט" .בעל הבית הציץ מהחלון בבהלה ושאל
"את מי אתם מחפשים" .השיב הרב "את ר' לוט" .הגיב
בעל הבית" :אין כאן אדם בשם כזה"" .לא ייתכן" ,השיב
הרב" .הכול יודעים שבסדום גר מכניס אורחים אחד ושמו
לוט .אולי תראה לנו היכן הוא גר ,כדי שייתן לנו מקום
ללון".

לוט ואברהם

'וירא לוט וירץ לקראתם' (יט ,א) ,בשעת ערב מאוחרת בא
רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זיע"א לעיר למברג ,ופנה לביתו
של גביר ידוע .הגביר ,שלא הכירו ,הציע לו ללון בביתו של
המלמד ,שהיה מכניס אורחים .למחרת פשטה השמועה כי
רבי לוי יצחק נמצא בעיר ,והמונים נהרו לשחר את פניו.
בין הבאים היה גם הגביר ,שנדהם לראות מולו את האורח
ששילח אמש ריקם מביתו .במהרה התעשת ,העמיד פני
תם ובפנותו אל הצדיק הזמינו להתאכסן בביתו .אמר לו
הצדיק "אברהם ולוט הכניסו אורחים ,אך אברהם אירח
את המלאכים גם כשנראו לו כבני-אדם ,ואילו לוט אירחם
רק לאחר שידע כי הם מלאכים .הכנסת האורחים שלך היא
בנוסח לוט".

הודעה משמחת

הננו להביא לידיעת בעלי השמחות והאירועים
כי ניתן לקבל בכל האולמות והקייטרינג

אירוע "כשר למהדרין"
מטעם בד"ץ הרבנות באר-שבע

וזאת בהודעה לפחות של  3ימים לפני האירוע

למפקח הרב דורון חג'ג' 054-8196498

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

הבהרה:
"ארוע מהדרין" המושגח על ידנו הוא על
כל הארוע ולא על מס' שולחנות בודדות
ואין אנו אחראים על אמירות למינהם
אלא רק בהצגת תעודה במקום האירוע
בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת כשרות מהדרין

שע"י הרבנות באר-שבע

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
המשך הלכות שמיטה  -הטיפול בגינות נוי ופרחים

ש – אלו מלאכות אסורות או מותרות בגינות נוי?
ת – זה הכלל כל מלאכה האסורה מהתורה בשנת השמיטה ,אסור לעשותה אפילו
לשם נוי ,כגון פרחים ושאר צמחים שבגינה .אולם מלאכה האסורה רק מדרבנן
מותר לעשותה אך ורק לשם הצלת הצמחים ,כפי שיבואר להלן.

ש – האם מותר לנקות את גינת הבית ,כולל תלישת עשבים וקוצים?
ת – מותר לעשות כל מלאכה של ניקוי הגינה ,כגון תלישת עשבים וקוצים מהחצר
או להוציא את הלכלוך המפוזר אפילו על ידי מטאטא דשא המיוחד לכך .שכן
הואיל והגינה סמוכה לביתו ,ניכר שכוונתו רק לניקיון ולא לצורך זריעה.

ש – האם מותר לנטוע פרחים ולזרוע צמחי בשמים?
ת – אסור לנטוע פרחים בשנת השמיטה גם אם אין בהם ריח .וכל שכן אם יש
בהם ריח ,כגון ורדים ושושנים או שאר עשבי בשמים.

ש – ומה הדין בזה לגבי גינה שאינה סמוכה לביתו?
ת – גם בזאת יאמר שאם ניכר לעין שאינו מתכוון להכין את הקרקע לזריעה אלא
לניקיון בלבד ,כגון שאחר הניקוי הניח שם שולחן וכסאות וכדומה ,מותר לעשות
כל פעולה של איסוף פסולת כאמור לעיל .אך אם אין ניכר במעשיו שעושה כן רק
לשם ניקוי ,הרי זה אסור ,מפני שנראה כמכשיר את הגינה לזריעה.

ש – האם מותר להשקות מדשאות או פרחי נוי או עשבי בשמים
(שנזרעו לפני השמיטה)?
ת – מותר להשקותם רק כדי צורכם ,דהיינו בכמות הדרושה למנוע נזק לצמחים.
לפיכך יש לצמצם את ההשקאה ובפרט בימי הגשמים ,והכל לפי ראות עיני הגנן
או המטפל.
ש – האם יש להעדיף להשקותם ביד או בממטירה?
ת – אם יש בגינה ממטירות ,יש להעדיף להשקות על ידם ,הואיל וההשקאה ביד
חמורה יותר .ומכל מקום אם אין ברשותו ממטירות ,יכול להשקותם גם ביד
בכפוף לאמור לעיל.
ש – האם מותר להתקין ממטירות ושאר אביזרים הדרושים להשקאה?
ת – מותר להתקין בשנת השמיטה כל אביזר הדרוש להשקאה ,כגון להכין ערוגות
סביב העצים הנצרכים להשקאה ,או התקנת ממטירות וצינורות השקאה.
ש – האם מותר לשטוף את המרפסות או שאר מרצפות הבית גם באופן שהמים
נשפכים לגינה?
ת – אין צורך להיזהר בזה ,כיון שאינו מתכוון להשקות וגם ניכר שאין כוונתו
לכך שכן אין זה דרך ההשקאה ,ובפרט כשהמים מעורבים בחומרי ניקוי.
ש – האם מותר לתלות כביסה הנוטפת מים בתוך הגינה .והאם יש לכסות את
צינורות המזגן כדי שלא ינטפו מים לתוך הגינה?
ת – אין צריך להיזהר בזה ,מהטעמים שנתבארו לעיל ,והיינו כיון שאינו מתכוון
להשקאה וגם ניכר שאין כוונתו לכך שהרי אין דרך להשקות בדרך זו.
ש – האם מותר ליטול ידיים במקום שגדלים צמחים?
ת – יש להיזהר שלא ליטול או לשטוף ידיים במקום שגדלים צמחים אם המים
יביאו תועלת לצמחים ,שכן אף על פי שאינו מתכוון להשקותם ,מכל מקום לא
ניכר שאין כוונתו לכך.
ש – האם מותר לעדור קרקע הגינות?
ת – כשם שאסור לזרוע או לנטוע בשנת השמיטה אפילו פרחים שאין בהם ריח
כמבואר לעיל ,כך אסור לעדור בקרקע הגינה גם אם עלול להיגרם נזק לצמחים.
ש – האם מותר לנכש עשבים שבתוך הגינה?
ת – אסור לנכש עשבים שבתוך הגינה ,גם אם הם מזיקים לשאר הצמחים .ואולם
מותר לנכשם אם הם חוסמים לגמרי את המשך גדילת הצמח .וכמו כן מותר
לנכש עשבים כדי למנוע סכנה ,כגון למנוע שריפה או חשש נחשים ושאר מזיקים.
ש – האם מותר לרסס צמחים?
ת – מותר לרסס צמחים כדי למנוע מהם חרקים שונים או שאר מזיקים העלולים
להזיק לצמחים.
ש – האם מותר לכסח דשא?
ת – יש אומרים שאסור לכסח דשא בשביל לתקן את צורתו לשם נוי או לשפר
את צמיחתו .אך יש מתירים לכסח דשא כל שאינו מתכוון להשביחו אלא רק כדי
לתקן צורתו לשם נוי .ויש לסמוך על דעת המתירים ,ובפרט בשעת הצורך כגון
שהדשא גזל כל כך עד שנתקלקלה צורתו או שעלול להיגרם נזק לדשא אם ימנע
מלכסחו.
ש – האם מותר לגזום פרחים או להסיר פרחים שנבלו?
ת – אסור לגזום פרחים כגון ורדים ושושנים או להסיר פרחים שנבלו ,מפני שעל
ידי זה משפר את צמיחתם .אך מותר לגזום ענפים חולים אשר יש חשש שמא
יזיקו לשאר ענפים.
ש – האם מותר לקטוף פרחים או שאר צמחי בשמים?
ת – אם רוצה להשתמש בהם לשם קישוט או להריח בהם ,מותר לקוטפם
ולהשתמש בהם ,שכן אין בהם איסור ספיחים כמבואר לעיל.
ש – האם מותר לתמוך ענפים או לקושרם כדי שלא ישברו?
ת – מותר לתמוך ענף שהתחיל להישבר ,כדי שלא ישבר כולו .אך אסור לחברו
למקומו ,כדי שיתאחה .וכמו כן מותר לתמוך ענף העמוס בפירות ,כדי שלא
יקרוס תחתיו .אך אסור לתמוך ענף כדי לכוון את צורת גדילתו ,אלא אם כן יש
חשש שהענף ינזק אם לא יכוונו את צורת גדילתו.
ש – האם מותר לפנות חפצים מתוך הגינה?
ת – אם החפצים מונחים בגינה שלא במקומם ,מותר לפנותם משם גם אם הדרך
לזרוע באותה גינה ,שכן וודאי היה בדעתו לפנותם במוקדם או במאוחר .אך אם
היו קבועים במקומם ,כגון מרצפות וכו' יש אומרים שאסור לפנותם אם יש דרך
לזרוע באותה גינה.

ש – האם מותר לאסוף עצים מתוך הגינה או השדה כדי להסיקם במנגל או
חימום הבית?
ת – מותר לעשות כן ,מפני שניכר שמטרתו לשם כך ולא יחשדוהו שמטרתו
להכשירה לזריעה.
ש – האם מותר לבצע בגינה פעולות של זיבול ודישון?
ת – אמנם זיבול ודישון הם בכלל האיסורים שאסרו חכמים בשנת השמיטה אף
אם אין בכוונתו לזרוע בשנה זו ,מכל מקום אם יש צורך בכך כדי למנוע נזק ניכר
לעץ או לצמחים ,יש להקל גם בזה כמו בכל מלאכות דרבנן שנתבארו לעיל.
ש – האם מותר לגזום גדר חיה?
ת – שיחים המשמשים כגדר מסביב לבית ,אסור לגזום מהם כדי להשביח את
צמיחתם ,כגון שישנם חללים ריקים ורוצה להשביח את הצמיחה כדי למלא את
הגדר .ברם אם כוונתו לשם נוי דהיינו לשפר את צורתו וכל שכן אם כוונתו לגזום
את הענפים המפריעים לעוברים ושבים ,מותר לעשות כן .ומכל מקום ,כיון שיש
אומרים שזמירה אסורה מהתורה גם בשאר אילנות ושיחים (ולא רק בכרם),
עדיף לבצע את הגיזום על ידי נכרי במידת האפשר או לפחות בשינוי.
ש – דייר במבנה משותף ,כיצד עליו לנהוג בגינה המשותפת לכל דיירי הבנין?
ת – הואיל ורבו הפוסקים הסוברים שמצוות 'שבת הארץ' חלה לא רק על עושה
המלאכה בפועל אלא גם על בעל הקרקע ,והואיל וכל דייר יש לו בעלות חלקית
בגינה המשותפת ,הרי זה עובר על מצוות עשה של 'שבת הארץ' גם אם המלאכה
נעשתה על ידי אחרים – בין אם הפועל גוי או יהודי .לפיכך אם לא הצליח לשכנע
את שכניו להימנע מעבודות האסורות בגינה בשנת השמיטה ,אסור לו להשתתף
עימהם בהוצאות הטיפול בגינה ועליו לקזז זאת מתשלום דמי ועד הבית.
ש – האם מלבד מניעת תשלום דמי ועד הבית ,צריך גם להפקיר את חלקו
בגינה המשותפת?
ת – אף שיש המקילים בכך ,מכל מקום בעל נפש רצוי שיחוש לדעת המחמירים.
לפיכך רצוי שיפקיר את חלקו בגינה המשותפת בפני שלושה אנשים ,ואם הדירה
רשומה גם על שם אשתו ,תפקיר גם היא את חלקה בפני שלושה .ועל כל פנים אם
לא הפקיר את חלקו ,צריך להודיע בפני שאר הדיירים על התנגדותו המוחלטת
לבצע בגינה כל מלאכות אסורות.
ש – מה הדין בזה כאשר שאר הדיירים תובעים ממנו לשלם את חלקו
בעבודות הגינון?
ת – אם מניעת התשלום עלולה לחשוף אותו לתביעות משפטיות או שאר
נקיטת אמצעים ,מותר לו לשלם את חלקו .והוא הדין שיש להקל בזה במקום
שעלול הדבר לגרום לסכסוכי שכנים ומחלוקות .ובלבד שידגיש בפני ועד הבית,
שהתשלום המשולם על ידו מיועד אך ורק לשאר פעולות ועד הבית ולא לעבודות
הגינה האסורות.
ש – האם מותר לשמש כחבר בוועד בית המבצע עבודות אסורות
בגינה המשותפת?
ת – ראשית עליו להפעיל את השפעתו כדי לשכנע את שאר חברי הוועד להימנע
מעבודות האסורות בגינה ,ואם לא הצליח בכך ,עליו לפרוש מהוועד.
ש – האם מותר להשכיר בית ליהודי אשר יש חשש שיעשה בגינה
עבודות אסורות?
ת – מותר להשכיר לו את ביתו ,ובלבד שיתנה עמו בחוזה שלא יעשה בגינה שום
פעולה האסורה בשנת השמיטה.
ש – מה הדין אם השכיר לו את הבית בלא תנאי זה ,או שהשוכר עובר
על התחייבותו?
ת – ראשית ישתדל ככל האפשר למנוע בעדו מלבצע עבודות האסורות בגינה
בשנת השמיטה ,אך אם לא עלה בידו למונעו מכך ,אין צריך להתעמת איתו
בתביעות משפטיות וכיוצא בזה ,אלא יפקיר את הגינה בפני שלושה אנשים .שכן
הגם שהשכיר לו את ביתו וגינתו ,הרי שעדיין הוא הבעלים הבלעדיים על הנכס.
ש – האם מותר לשלם מסי ארנונה לעירייה אשר מבצעת עבודות אסורות
בגינות ציבוריות?
ת – כל העבודות שנאסרו בשדה או בגינה ,אסורות בין בקרקע של יחיד ובין
בקרקע של רבים ,כגון מושבות וקבוצים שיתופיים או קרקע שבבעלות המדינה
והעירייה ,ואפילו בקרקע של הפקר .ואולם אף על פי כן ,מותר לשלם את תשלומי
המיסים והארנונה .שכן הדבר עלול לגרור קנסות ושאר נזקים .וטוב שיחד עם
התשלום יגלה דעתו בכתב לגזברות העירייה ,שתשלומיו מיועדים לשאר שירותי
העירייה הנכללים בתשלום הארנונה.

בס"ד

מליונים
מתוך הקבר

אורות עונג שבת
זריזים מקדימים

'וישכם אברהם בבוקר' (כב ,ג) ,איתא במסכת פסחים (ד ,א)
כל היום כשר לברית מילה אלא שזריזים מקדימים למצוות,
שנאמר 'וישכם אברהם בבוקר' .כתב בעל התניא זיע"א
זריזותו של אברהם אבינו ע"ה היא העומדת לעד לנו ולבנינו
עד עולם ,כי העקדה עצמה אינה נחשבת כל כך לניסיון גדול,
לערך מעלת אברהם אבינו ,שהרי ה' דיבר בו וציווהו לעקוד
את בנו ,אלא שאברהם אבינו עשה זאת בזריזות נפלאה,
להראות שמחתו וחפצו למלא רצון קונו ולעשות נחת רוח
ליוצרו.

לקח את חיי נעוריו

'ויקח את שני נעריו אתו' (כב ,יג) ,אומר הבעל שם טוב
הקדוש זיע"א העיקר הוא הזריזות ,שנאמר 'ויקח את שני
נעריו אתו' התיבות "שני נעריו" מלשון "שנות נעוריו",
כשהלך אברהם אבינו לעקידה ,לניסיון הקשה ,לקח עמו את
הזריזות ,הלהט וההתלהבות של ימי הנעורים.

לא לדחות

'וישכם אברהם בבוקר' (כב ,ג) ,הרבי הריי"צ אומר הפיקח
עושה מיד ,הטיפש דוחה למחר ,הכלי להצלחה הוא הלימוד
מתוך זריזות ,כאשר לומדים בהתלהבות בזריזות ובשמחה
ולא בהתרשלות ,רואים הצלחה רבה יותר.

מידת הזריזות
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'וישכם אברהם בבוקר' (כב ,ג) ,כתב במדרש תנחומא
בשבחם של ישראל ,שהביאו את כל הדרוש למלאכת המשכן
בשני ימים .לכאורה לא הייתה תועלת במהירות זו ,שהרי
מלאכת המשכן נסתיימה בכ"ה בכסלו ,וגם אז לא הוקם מיד
אלא בראש חודש ניסן .אומר הרבי אלא מכאן למדים מכך
עד כמה גדולה ויקרה היא מידת הזריזות .קודם כל מוטל על
האדם להעביר ממנו את מידת ההתרשלות ,כמו שאר המידות
שאינן טובות ,יש להעבירה מכול וכול ,ואופן העברתה הוא
בהגברת המידה ההפכית ,שהיא מידת הזריזות ,להיות זריז
בכל ענייניו .ההתחלה בזה היא בקבלת עול ,אך במשך הזמן
יתרגל להיות זריז .ועל ידי שילמד ויתבונן בתחילת דברי
הטור אורח חיים שכתב "אינו דומה ישיבת אדם ותנועותיו
ועסקיו והוא לבדו בביתו ,כמו שהוא לפני מלך גדול" .לאחר
התבוננות בזה פעם אחת שעה ארוכה ,הרי בכל פעם שיהיה
צורך בחיזוק מידת הזריזות ,יזכיר לעצמו התבוננות זו,
ויזכה לקנות את מידת הזריזות.

בית דין צדק לענייני ממונות
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לפרטים :הרב אלעזר ביטון שליט״א
נייד052-7670510 :

לקיים בנו חכמי ישראל
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל
בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

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.
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