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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

חיי שרהפרשת  השבוע:
והמלך דודהפטרה:

17:37כניסת  השבת:
18:27יציאת  השבת:

19:04רבנו  תם:

פרשת השבוע
חיי שרה

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

אלו הצדיקים שהם תמימים
למה נכתב כמה פעמים תיבת "שנה", 'ויהיו חיי שרה 
שרה',  חיי  שני  שנים  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה 
רש"י אלא שכל אחד נדרש לעצמו, כמו שכתב  מבאר 
שהם  הצדיקים  אלו  תמימים'  ימי  ה'  'יודע  במדרש 
לאשרי'  ה'בן  מבאר  תמימים.  ושנותיהם  תמימים 
הנה צריך להבין איך לא היו קידושיה של שרה אמנו 
ללדת,  יכולה  והרי הייתה איילונית שלא  מקח טעות, 
קידושיה  איילונית  הנמצאת  יבמות  במסכת  ואיתא 
שאברהם  ללמדנו  בא  המדרש  אלא  טעות.  קידושי 
תמימים,  ושרה היו עם אמונה איתנה וחזקה ונקראו 
ישועת  על  ובטוח  וסמוך  ושלם  תמים  היה  ליבם  כי 
סימני  על  כלל  התחשבו  ולא  בבנים,  להיפקד  ה' 
טעות. מקח  קידושיה  יהיו  לא  זה  ובגלל  האיילונית, 

 ַוִיְּשֹׁקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶכֶּסף ֲאֶשׁר ִדֶּבּר ְבָּאְזֵני ְבֵני ֵחת
ַאְרַבּע ֵמאֹות ֶשֶׁקל ֶכֶּסף ֹעֵבר ַלֹסֵּחר
)בראשית כג, טז(

וישקול אברהם לעפרן: לעפרן חסר וי"ו, לפי שאמר הרבה ואפילו
מעט לא עשה, שנטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרין, שנאמר עובר לסוחר...
)רש"י(

'כתיב א(:  פז,  מציעא  )בבא  הגמ'  בדברי  הוא  הללו,  רש"י  לדברי   המקור 
)בראשית יח, ה( ואקחה פת לחם, וכתיב )בראשית יח, ז( ואל הבקר רץ אברהם. אמר 
ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה  רבי אלעזר, מכאן שצדיקים אומרים מעט 
ואפילו מעט אינם עושים, מנלן מעפרון: מעיקרא כתיב )בראשית כג, טו( ארץ ארבע 
וישקול  עפרון  אל  וישמע אברהם  טז(  כג,  )בראשית  כתיב  ולבסוף  כסף,  מאות שקל 
 אברהם לעפרון את הכסף... ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר'. וכן הוא במשנה
'צדיקים  יד(: 'אמור מעט ועשה הרבה', וכתב הרמב"ם בפירוש המשנה:  )אבות א, 
והביא  אחת,  לחם  בפת  )הזמין(  שייעד  אברהם  כמו  הרבה,  ועושים  מעט  אומרים 
ואפילו  הרבה  אומרים  ורשעים  סולת.  קמח  סאין  ושלוש  הבקר  ובן  וחלב  חמאה 
)בפועל( לא הניח אפילו  מעט אינם עושים, כמו עפרון שבדיבור נתן הכל, ובמעשה 

דינר אחד מן השווי', עכ"ל.
שהוא  ליה  תיפוק  עושה,  אינו  מעט  ואפילו  הרבה  שאומר  מי  הרי  ביאור,  וצריך 
רמאי, וכבר אמרו מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. וא"כ 
מה חידוש יש בזה שצריך האדם לעמוד בדיבורו עד שהוצרכה תורה לרמוז אזהרה 
זו בחיסור וי"ו משמו של עפרון, כמבואר ברש"י. וגם התלמוד ומדרשי חז"ל, מצאו 
לנכון להזהירנו מהנהגה פסולה זו של עפרון החיתי. וכמו כן יש להעיר על הוראת 
מי שאומר  פני  על  זו  בהנהגה  יש  וכי מה שבח  ועשה הרבה',  'אמור מעט  המשנה 
הרבה ועושה הרבה. והן אמת שלמדו כן מאברהם אבינו, כמבואר בש"ס וברמב"ם 
יש לדחות, דבשלמא אברהם אבינו אשר עסק במצות הכנסת  הנז"ל. מכל מקום 
ויסכימו לבוא אל ביתו,  יבושו מלהטריחו  'מעט' כדי שלא  אורחים, הוצרך לומר 
כמבואר במהרש"א )שם(, עיין עליו. אך לעולם בשאר מילי, מנא לן דעדיף האומר 

מעט ועושה הרבה – יותר ממי שאומר הרבה ועושה הרבה!
יראה  הרואה  דהנה  המאמר.  עומק  בס"ד  נבין  עפרון,  במעשה  לכשנתבונן  ברם 
ובאמת רצה  במקראות מפורשים, שעפרון לא התכוון כלל לרמאות את אברהם, 
מלכתחילה להעניק לו את השדה והמערה אשר בו במתנה גמורה חינם אין כסף. 
וכה הם דברי הכתוב )בראשית כג, יא( 'השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה 
לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך', וזה לשון הרמב"ן על פסוק זה: 'הנה כל העם 
הנה, והם היודעים ועדים, ואל תחוש לכפירה או חזרה, וקבור את מתך שם מעתה, 
כי שלך היא ולא אוכל לשוב', עכ"ל. הנה  כי כן, לא זו בלבד שעפרון טרח להדגיש 
שלוש פעמים לשון 'מתנה', אלא שאף דאג להשמיע כן בפני כל בני עמו, למען יהיו 
או חזרה  כפירה  כל חשש של  ולמען הסר מלבו של אברהם  זו,  על הבטחה  עדים 
בעתיד – 'כי שלך היא ולא אוכל לשוב'! ופשוט שהגודר עצמו בגדרים כאלו, כוונתו 

לקיים דבריו. ועל כל פנים, ברור שזו השקפת הרמב"ן במעשה דעפרון.
אלא  עמו',  בני  'לעיני  שהבטיח  מדברים  בו  שחזר  בלבד  זו  לא  פלא,  זה  ראה  אך 
ביקש  עבור שדה. שכן מתחילה  אף הגדיל ברשעותו לבקש תשלום עשרת מונים, 
למוכרה ב'ארבע מאות שקל כסף', ואח"כ הבטיח ליתנה 'במתנה', ולבסוף ביקש 
עבורה ארבע מאות שקל כסף 'עובר לסוחר – שקלים גדולים', כמבואר ברש"י עפ"י 
דברי התלמוד הנז"ל. ויש להבין, כיצד דוקא כוונה טובה, היתה הגורם להתגברות 

יצר תאות הממון שבערה בעפרון.
ולדידי חזי בס"ד, שיש כאן בחינה של 'כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו', המבואר 
במעשים  להכשילו  'הגדול'  על  מתגבר  שיצה"ר  והיינו  עי"ש.  א(,  נב,  )סוכה  בש"ס 

אמור מעט ועשה הרבה

גליון מס'

940

הנסיך
הגרף פוטוצקי

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.

עבד אברהם אנכי
של  חסידיו  ישבו  לד(,  )כד,  אנכי'  אברהם  עבד  'ויאמר 
האדמו"ר רבי נחום מצ'רנוביל זיע"א בסעודת מלווה מלכה, 
והתחילו לבחון את מצבם בעבודת ה'. כל אחד ואחד מצא 
בעצמו חסרונות וליקויים, עד שהגיעו למסקנה שהם שרויים 
לרבם  קשורים  שהם  בכך  התנחמו  ואז  המדרגה.  בתחתית 
כדי  לנסוע אליו  מיד  והחליטו  נחום,  רבי  האדמו"ר הצדיק 
שיצילם מרדת שחת. נסעו כל הלילה עד שהגיעו לצ'רנוביל. 
אמש,  כי  להם  סיפר  נחום  ורבי  הצדיק,  אל  נכנסו  למחרת 
בסעודת מלווה מלכה, גם הוא עלו לו הרהורים ברעיוניו וישב 
שהוא  למסקנה  במחשבתו  והגיע  בנפשו,  חשבון  את  ועשה 
ואז  תקווה.  לו  אין  שכבר  חשב  ולרגע  שבפחותים,  הפחות 
מצא נחמה בזכות שנתגלגלה לידו, שהתקשרו אליו חסידים 
בעבורו.  ויתפללו  טובה  לו  יעשו  שהם  ובוודאי  שמים,  יראי 
את הסיפור הזה סיפר האדמו"ר רבי יצחק מסקווירה זיע"א 
ואמר "זה כוחה של התקשרות אמיתית מלב אל לב לצדיק".

יפה שיחתן של עבדי אבות
'ואבוא היום אל העין ואומר ה' אלקי אדוני אברהם אם ישך 
נא מצליח דרכי אשר אנכי הולך עליה' )כד, מב(, כתב רש"י 
היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ אמר רבי 
של  מתורתן  המקום  לפני  אבות  עבדי  של  שיחתן  יפה  אחא 
בנים שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה והרבה גופי תורה 
שרה,  חיי  פרשת  בשבת  אחת,  פעם  ברמיזה.  אלא  נתנו  לא 
זיע"א  מבובוב  ציון'  ה'קדושת  האדמו"ר  של  בחצרו  שהה 
אצל  בקודש  משמש  שהיה  צימטבוים,  רפאל  רבי  החסיד 
האדמו"ר ה'דברי חיים' מצאנז זיע"א, בעת עריכת השולחן 
ושמע  שראה  קודש  וסיפורי  נפלאים  דברים  החסיד  סיפר 
אצל הרבי מצאנז, והאדמו"ר מבובוב היטה אוזנו והתענג על 
דבריו. ישב שם רב אחד והדבר לא מצא חן בעיניו. הוא לחש 
למי שישב לידו כי מוטב היה אילו הרבי היה משמיע דברי 
ושאל את הרב מה אמר. בתחילה  תורה. הרבי הרגיש בכך 
סירב הרב ולא רצה לומר, אך לבסוף חזר על דבריו. אמר לו 
הרבי "רש"י בפרשתנו אינו סבור כמוך. הוא מביא מהמדרש 

שיפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים".

אורות עונג שבת

שימו לב! הזמנים לפי שעון חורף!!!  בלניות מוסמכות
עם תעודה לעבודה במקוואות

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

יש לשלוח קורות חיים לפקס 08-6237234

דרושותדרושות

בברכת התורה והטהרה
יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע

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.

שימו לב!
במוצאי השבת פרשת חיי שרה

החלפה לשעון חורף

שבת  שלוםשבת  שלום

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
ב' כסלוראש חדש כסלוכט' מרחשוןכח' מרחשוןכז' מרחשוןכו' מרחשוןכה' מרחשון

)31.10.21()1.11.21()2.11.21()3.11.21()4.11.21()5.11.21()6.11.21(

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

4:52 4:51 4:50 4:49 4:48 4:47 4:46
4:58 4:57 4:56 4:55 4:54 4:53 4:53
6:03 6:02 6:01 6:00 5:59 5:59 5:58
8:08 8:07 8:07 8:06 8:06 8:05 8:05
8:40 8:40 8:40 8:39 8:39 8:38 8:38
9:35 9:35 9:34 9:34 9:34 9:34 9:33

11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55
15:56 15:57 15:58 15:58 15:59 16:00 16:00
16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 16:54 16:55
17:04 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:09

"שבת מברכין"
המולד בליל שישי שעה 12:55 בלילה ו-13 חלקים.

 ראש חודש כסלו ביום שישי הבעל״ט.
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אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

שאפילו 'הקטן' ממנו אינו נכשל בהם. וזה היה הגורם לנפילתו של 
והגדיל  גמורה  במתנה  השדה  את  להעניק  שביקש  שאחרי  עפרון, 
מדרגתו לעיני בני עמו, כמבואר ברש"י )שם ד"ה ועפרון ישב( 'אותו יום 
מינוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של אברהם שהיה צריך לו – עלה 
לגדולה', עי"ש. הרי שבהתאם לכך, הגביר עליו את יצרו, וא"כ שוב 

לא יפלא מדוע לבסוף נפל ברשת תאותו יותר מבתחילה, והבן.
המשנה  הוראת  עומק  נבין  וגם  הנז"ל,  רבותינו  דברי  יאירו  ובזה 
הנלמדת מפרשה זו: 'אמור מעט ועשה הרבה', יען כי האומר 'הרבה' 
יוכל לעשות,  גורם להגביר עליו את יצרו באופן שאפילו 'מעט' לא 

וכדפי'.
ובהיותי בזה מצאתי ביאור זה מפורש, במדרש שמואל על המשנה 
שילמד  כשאומר  בתורה  גם  הרבה,  ועשה  מעט  'אמור  וז"ל:  )שם(, 
הרבה, השטן נלחם בו ומפריעו, ולבסוף לא ילמד. ורמז לזה בפסוק 

)קהלת ז, כג( 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני', עכ"ל.
לפניך  והרי  מקומות,  בהרבה  בש"ס  ומבואר  מוכח  זה  שיסוד  ודע 
שתי דוגמאות. איתא בקידושין )פא, א(: 'פלימו הוי רגיל למימר כל 
מתגרה  שהיה  בזה,  שהכוונה  ופשוט  דשטנא'.  בעיניה  גירא  יומא 
להילחם  כדי  מופלגים  וסייגים  גדרים  עצמו  על  שקיבל  ע"י  ביצרו 
בו, כדוגמת המבואר )שם כט, ב( אודות רב חסדא שאמר: אילו הייתי 
נושא אשה בגיל ארבע עשרה שנה, הייתי אומר לשטן 'גירא בעיניך', 
ופי' רש"י: 'כלומר הייתי מתגרה בו, ושטן הוא יצר הרע ולא אירא 
שיחטיאני'. אלא שדוקא כוונה טובה זו, גרמה לפלימו ליפול בידי 
יצרו, כמבואר שם בהמשך: 'בערב יום כיפורים אחד, נדמה לו השטן 
כעני ועמד ליד השער וקרא, הוציאו לי לחם. הוציאו לו לחם, אמר 
לו השטן, יום כזה כולם אוכלים בבית ואני אוכל בחוץ... הושיבוהו 
ליד השולחן והיה כל גופו פצעים וחבורות והיה מוציא הליחה מהם 
בפניהם. אמר לו פלימו, שב כהוגן ואל תמאיסנו... עשה השטן את 
עצמו שמת ויצא קול בחוץ שפלימו הרג איש. ברח פלימו מן העיר 
הלך אחריו השטן, כשראה שפלימו מצטער  בבית הכסא.  ונתחבה 
כל כך, גילה לו שהוא השטן ואמר לו: למה קיללתני תמיד, שאלו 
פלימו ואלא איך אומר, אמר לו אמור כך – רחמנא יגער בו בשטן', 
יפול  לפנינו, שאמנם צריך האדם לבקש רחמים שלא  עכת"ד. הרי 
בידי יצרו, וגם יגדור גדרים לפי כוחו כדי להישמר ממנו. אך אל לו 
לאדם להרבות בקבלות מופלגות, יען כי בזה מעורר הוא את יצרו 

להפריעו.
וכזאת נלענ"ד להוכיח מדברי הגמ' )חולין קה, א(: 'אמר מר עוקבא, 
אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי אבא. דאילו אבא כי הוה אכיל 
בשרא האידנא – לא הוה אכל גבינה עד למחר כי השתא, ואילו אנא 
אכילנא'.  אחירנא  לסעודתא   – אכילנא  דלא  הוא  סעודתא  בהא 
כלומר שאביו של מר עוקבא המתין בין בשר לחלב כ"ד שעות – מעת 
לעת, ואילו מר עוקבא עצמו המתין רק בין סעודה לסעודה )שהוא כמו 
יו"ד סימן  ושו"ע  וטור  שש שעות כלשון הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות, 
פט(. וצריך ביאור, אחרי ששיבח כל כך את שיטת אביו עד שהגדיר 
כך  כל  וכי  כמנהג אביו,  בזה  נהג  לא  לעומתו, מדוע  כ'חומץ'  עצמו 
יובן,  קשה להמתין בין בשר וחלב כ"ד שעות! ברם לאור המבואר 
שכן מר עוקבא ראה עצמו רחוק ממדרגת אביו כרחוק החומץ מן 
היין. ואל לו למי שבדרגת 'החומץ' לקבל על עצמו חומרות והנהגות 
מופלגות כמי שהוא בדרגת 'היין'. ולכן נהג להמתין בין בשר לחלב 
רק מסעודה לסעודה – לפי מדרגתו הרוחנית! וזה שדקדק בלשונו 

ואמר אנא 'להא' מילתא ולא קאמר אנא 'בהא' מילתא, והבן.
וזה מודעה רבה, לכל הבאים להתחזק בעבודת השי"ת, אשר ברשפי 
אש התלהבותם מקבלים הם על עצמם חומרות והנהגות מופלגות 
למעלה מכוחם ומדרגתם הרוחנית, ולרוב נלכדים הם בחבלי הייאוש 
זו  אלא  בידם.  עלתה  לא  והתמימה  הטהורה  כוונתם  כי  בראותם 
 – והיראה  התורה  במעלות  להתעלות  האדם,  לו  יבור  אשר  הדרך 
מעלה אחר מעלה, לפי כוחו ומדרגתו. ומי לנו גדול כהרש"ש הקדוש, 
אשר נהג לדרוש בראש השנה קודם תקיעת שופר בישיבה הק' בית 
אל: 'ולקבל כל אחד ממנו לשוב מאיזה עוון שבידו, ואל יפחות כל 
אחד ממנו  מלשוב מאיזה חטא קל או חמור, כי בזה זוכה להיות 
צדיק בעל תשובה ומכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות' )עיין 
פלא יועץ ערך ראש השנה דרשה זו במלואה(. הרי שגם בפני קהל יראים 
ומופלגים בתורה ויר"ש – כדוגמת המקובלים בישיבת בית אל, ואף 
ביום הדין הגדול והנורא אשר אנו זקוקים לריבוי זכויות, לא ביקש 
הרש"ש הק' אלא קבלה אחת אחת 'לשוב מעוון קל או חמור', יען 
כי זו הדרך העולה בית אל אשר בסופה יגיע האדם למדרגות רמות 

ונשגבות – 'כי בזה זוכה להיות צדיק ובעל תשובה'!

סוחר ישר
הכסף  את  לעפרון  אברהם  וישקול  עפרון  אל  אברהם  'וישמע 
אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר' 
)כג, טז(, כשנשא רבי יחיאל מאיר מגוסטינין זיע"א את רעייתו, 
על  לשבת  שיוכל  כדי  פרנסתו,  את  יספק  כי  חותנו  לו  הבטיח 
יחיאל  ורבי  חותנו,  מת  זמן  לאחר  אולם  העבודה.  ועל  התורה 
ורעייתו.  הוא  עמדו  שבה  מכולת,  חנות  לפתוח  החליט  מאיר 
כשהיה נכנס לקוח ושואל אם יש לו סוכר, למשל, היה משיב "יש 
אצל חנווני פלוני ואצל פלוני, וגם אצלי". מנהגו זה היה לצנינים 
בעיני רעייתו והיא טענה שהוא נראה כממליץ ללקוחות ללכת אל 
המתחרים. הגיב רבי יחיאל מאיר "הביני, יש כאן חשש מהסגת 
גבול. אם אוַמר לקונה שרק אצלי יש הסחורה, הרי אני מסיג את 
גבולם של אחרים, אבל אם אני מציין את כל המקומות שבהם 
פוגע  ואינני  בידו לבחור היכן לקנות,  יוכל להשיג את מבוקשו, 

בפרנסתם של אחרים".

הוא ישלח מלאכו לפניך
'ה' אלקי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר 
דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא 
ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם' )כד, ז(, פעם אחת 
שרוצה  מי  כי  לתלמידיו,  אמר  זיע"א  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
שתפילתו תעלה למעלה, יתפלל עמו מילה במילה. אחד מתלמידיו 
אחת,  שבת  במילה.  מילה  הבעש"ט  עם  להתפלל  והחל  כן  עשה 
כשהגיע הבעש"ט לפסוק "שקר הסוס לתשועה", חזר על הפסוק 
בספרים  התלמיד  חיפש  התפילה  אחרי  פעמים.  וכמה  כמה 
לראות אם יש כוונות מיוחדות על הפסוק הזה ולא מצא. לאחר 
מכן שאל את הבעש"ט מדוע חזר על הפסוק. אמר לו הבעש"ט: 
"יהודי אחד היה בדרכו לעיר בערב שבת קודש, ונתעכב בדרך, 
על סוסו  רכב  והוא  גזלן,  לגוי  נודע  ונאלץ לשבות בשדה. הדבר 
כדי להגיע ליהודי ולשדוד את כספו. לכן אמרתי את הפסוק שוב 
ושוב, ועל ידי תפילתי נשתבשה דרכו של הגוי החמסן ולא הצליח 

למצוא את היהודי".

כסף בתחבולות
הכסף  את  לעפרון  אברהם  וישקול  עפרון  אל  אברהם  'וישמע 
אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר' 
)כג, טז(, אל רבי פישל מסטריקוב זיע"א נכנס עני וביקש נדבה. 
נתן לו הצדיק סכום כסף נאה ונפרד ממנו לשלום. מה עשה העני, 
של  בנו  נדבה.  וביקש  הצדיק  אל  שנית  ונכנס  בגדיו  את  החליף 
הצדיק הבחין בתרמית ולחש לאביו "אבא, זה אותו עני. רמאי 
כאילו  נדבה  לו  והעניק  פישל התעלם מדבריו  רבי  אולם  הוא". 
למסכן.  "הנח  לבנו  הצדיק  אמר  העני,  כשיצא  לראשונה.  נכנס 
מגנה  אינו  ואיש  כסף,  להרוויח  כדי  עושים תחבולות  העשירים 

אותם על כך. אף העני כמותם. וכי רק להם מותר ולו אסור.

ותשאב ותמלא
לשאוב  הבאר  אל  עוד  ותרוץ  השוקת  אל  כדה  ותער  'ותמהר 
זיע"א  מברדיצ'ב  יצחק  לוי  רבי  כ(,  )כד,  גמליו'  לכל  ותשאב 
בקשיים  נתקל  והדבר  כלשהו,  ציבורי  בעניין  לפעול  התאמץ 
"מדוע  ממקורביו  אחד  לו  אמר  קשות.  ובהפרעות  מרובים 
הרבי  כאן  ואילו  מתקיימת,  היא  ליהודי,  ברכה  נותן  כשהרבי 
שכאשר  מספרת  התורה  יצחק  לוי  רבי  נענה  כך".  כל  מתאמץ 
אחר  אבל  לקראתה.  המים  עלו  מהבאר,  לשאוב  רבקה  באה 
ותמלא",  "ותשאב  נאמר  וגמליו,  אליעזר  בעבור  כששאבה  כך, 
ומכאן שהמים כבר לא עלו לקראתה. אלא שכאשר הצדיק עוסק 
בצורכי גופו, מתרחשים לו ניסים, אולם כשהוא עוסק במצוות 

עליו לעמול עליהן, ואין הן נעשות מאליהן.

ואברך את ה'
'ואקוד ואשתחווה לה' ואברך את ה' אלקי אדוני אברהם אשר 
הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו' )כד, מח(, הבעל 
שם טוב הקדוש זיע"א בהיותו נסתר, נהג לנדוד ממקום למקום 
יענו  שהללו  כדי  פרנסתם,  ולמצב  לבריאותם  יהודים  ולשאול 
לו בדברי שבח לה'. פעם אחת בא לעיירה שבה חי יהודי שכבר 
שרוי  כשהוא  בתורה  והגה  בחדרו  התבודד  שנים  מיובל  יותר 
נכנס אליו ושאלו למצב בריאותו ולפרנסתו.  בתענית. הבעש"ט 
בעומדו  שייצא.  לאות  לעבר הדלת,  סימן  ענה, אלא  לא  הפרוש 
בפתח שאל הבעש"ט את היהודי "רבי, מדוע אינכם נותנים לה' 
את פרנסתו". הלה השתומם למשמע הדברים, והבעש"ט הסביר 
"אנו חיים מהפרנסה שהקב"ה מרעיף עלינו, אך ממה מתפרנס 
כביכול הקב"ה על כך נאמר 'ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל'. 
ישראל'  'תהילות  עליה  'יושב'  שאתה  ה'פרנסה'  מהי  ה',  אתה, 
והפרנסה  הבריאות  על  ה'  את  ומשבחים  מהללים  כשיהודים 

שהוא מעניק להם, מזה יש כביכול פרנסה לקב"ה".

ש – האם דיני שביעית חלים גם על גידולים שתחת קורת גג?
כגון  שביעית  דיני  האם  רבותינו  הסתפקו  ירושלמי  בתלמוד   – ת 
האיסור לזרוע – לשתול ולנטוע, חלים רק בשדה או גם תחת קורת 
גג )כגון שיש סככה בחצר או הגינה(: יש אומרים שאיסור מלאכה 
נאסר רק בגידולים שבשדה, שנאמר 'שדך לא תזרע'. ויש אומרים 
שבכל הגידולים חלים דיני שביעית בין שגדלים בשטח פתוח ובין 
שגדלים תחת קורת גג, שנאמר 'ושבת הארץ' וגם חצר מקורה היא 
אסור  לפיכך  שנייה.  כדעה  להחמיר  להלכה  והעיקר  ארץ.  בכלל 
לזרוע לשתול ולעשות שאר מלאכות אסורות, הן בשדה פתוח והן 
בגידולים שתחת סככה בחצר ובגינה. והטיפול בהם הוא כדין גינה פתוחה.

בעציץ המונח  לעשות שאר מלאכות  או  מותר לשתול  – האם   ש 
        תחת כיפת השמים?

או  בגינה  או  בחצר  כגון  השמים,  כיפת  תחת  המונח  עציץ   – ת 
המלאכות  כל  את  בו  לעשות  אסור  החלון,  אדן  על  או  במרפסת 
נקוב.  שאינו  ובין  נקוב  שהוא  בעציץ  בין  בשמיטה,  האסורות 
מפני שיניקת הצמח היא לא רק מהקרקע אלא גם מהנוף היוצא 
ולכן הטיפול בו הוא כדין  )אוויר שתחת כיפת השמים(.  מהעציץ 

גידולים שבגינה פתוחה.

בעציץ המונח  לעשות שאר מלאכות  או  מותר לשתול  – האם   ש 
        בתוך הבית או בגינה ומרפסת מקורה?

ת – בעציצים המצויים כיום יש בדרך כלל נקבים, לפיכך אם היה 
דינו  גג,  בבית תחת קורת  גבי קרקע ממש אפילו שהוא  על  מונח 
כדין עציץ המונח תחת כיפת השמים המבואר בשאלה הקודמת. 
אולם אם היה מונח על רצפה מרוצפת שאינה צמודה לקרקע כגון 
)נייד( שולחן וכדומה,  קומה שנייה, או שהיה מונח על גבי מתקן 
כולל  מלאכה  כל  בו  לעשות  ומותר  שביעית  דיני  עליו  חלים  אין 
זריעה נטיעה ושתילה. במה דברים אמורים בעציץ נקוב, אך בעציץ 
שאינו נקוב אפילו שהיה מונח על גבי הקרקע ממש, אין חלים דיני 
שביעית ומותר לעשות בו כל מלאכה כולל זריעה נטיעה ושתילה. 
שהרי הוא מונח תחת קורת גג וגם אינו נקוב, ונמצא שאינו יונק 

לא מהקרקע ולא מהנוף היוצא מהעציץ.

ש – מה דין עציץ נקוב שיש תחתיו צלחת צמודה?
ת – עציץ שיש תחתיו צלחת צמודה )כפי שמצוי היום(, דינו לכל 
דבר כדין עציץ שאינו נקוב אשר אין חלים עליו דיני שביעית ומותר 
לעשות בו כל מלאכה, אפילו שהיה מונח על הקרקע, ובלבד שיש 
תקרה מקורה מעליו כגון שהוא מונח בתוך הבית או תחת סככה 

שבחצר ובגינה.

ש – עציץ שיש נקב בצידו ולא בתחתיתו, האם דינו כעציץ נקוב?
ת – עציץ שיש בו נקבים, דינו כעציץ נקוב, בין שהיה הנקב בצדדיו 

או תחתיו.

ש – מהו שיעור הנקב המחשיב את העציץ – לעציץ נקוב?
 – העציץ  את  המחשיב  הנקב  שיעור  מהו  הפוסקים  נחלקו   – ת 
לעציץ נקוב. ולפי הנראה העיקר להלכה, שנקב קטן מאוד שהוא 
פחות מחצי ס"מ המיועד ליציאת מים, אין נחשב לנקב ודינו כדין 
עציץ שאינו נקוב. ואם היה הנקב עד ס"מ אחד, ראוי להחמיר בו 
כדין עציץ נקוב. אולם אם היה גדול יותר מס"מ אחד, זהו עציץ 

נקוב.

ש – האם מותר לרכוש עציץ שתול בשנת השמיטה?
שביעית  פירות  כדין  לקנותו  אסור  באיסור,  שנשתל  עציץ   – ת 
האסורים בסחורה. אך אם נשתל בהיתר, פשוט שמותר לקנותו. 
ממשתלה  רק  )ופרחים(  עציצים  לרכוש  להקפיד  צריך  לפיכך 

השומרת על שמיטה כהלכתה.

 ש – הרוכש עציץ, האם מותר להעבירו מהחנות לבית אף שמעבירו 
       תחת כיפת השמים?

ת – מותר להעביר עציץ מהחנות לבית או כשעוקר דירתו למקום 
אחר או סתם להעבירו ממקום למקום, אפילו שהוא נקוב, ובלבד 
שמניחו אחר כך על גבי צלחת החוצצת בינו לבין הקרקע או על גבי 
קרקע מרוצפת. והמחמיר לתת תחת העציץ צלחת וכדומה קודם 

שיעבירנו, תבוא עליו הברכה.

 ש – עציץ המונח על אדן החלון בתוך הבית, האם מותר לפתוח 
        את החלון?

עליו  הזורחת  שהשמש  פי  על  אף  החלון,  את  לפתוח  מותר   – ת 
והאוויר הצח גורמים לשיפור צמיחת השתילים.

ש – האם דיני שביעית חלים גם בגידולי מים?
ת – יש אומרים שעציץ שיש בו רק מים, דינו כעציץ שיש בו אדמה. 
ויש אומרים שכיוון שאין בו עפר כלל, אינו בכלל ארץ או שדה ואין 
חלים עליו כלל כל דיני השמיטה. והעיקר להלכה, להקל בזה כדעה 
שנייה. לפיכך הרוצה להקל להצמיח גרעין אבוקדו בכלי עם מים 
אפילו תחת כיפת השמים, יש לו על מי לסמוך. והמחמיר לעשות 

זאת רק בתוך הבית, תבוא עליו הברכה.

 ש – הרוכש פרחים מחנות כשרה, האם מותר להניחם בתוך עציץ 
        מלא מים?

ת – מותר להניח פרחים בתוך עציץ מלא מים, אפילו שהיו סגורים 
אם  גם  בזה  להקל  יש  כן  וכמו  יפתחו.  במים  הנחתם  ידי  ועל 
תחת  להניח  וטוב  העציץ.  מדפנות  ויוצאים  גבוהים  היו  הפרחים 
העציץ צלחת או להניחו על גבי שולחן וכדומה, באופן שיהיה דבר 

החוצץ בין העציץ לקרקע, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות.

ש – גינה הנמצאת על גג הבית, האם חלים עליה דיני שביעית?
עליהם  חל  ואין  כתלושים,  נחשבים  גג  שגידולי  אומרים  יש   – ת 
כיפת  יש אומרים שכיוון שהגינה תחת  כל איסורי השמיטה. אך 
השמים, דינה כגינה הנמצאת בקרקע לכל דבר, וכן עיקר להלכה. 

לפיכך הטיפול בגינה זו, הוא כדין הטיפול בגינות נוי ופרחים .

ש – גידולי חממות, האם חלים עליהם דיני שביעית?
בכל  שאסורים  פשוט  ממש,  בקרקע  הם  הגידולים  אם   – ת 
המלאכות האסורות בשמיטה. אבל אם הגידולים נזרעו או נשתלו 
שאינו  עציץ  גידולי  כדין  דינם  נקובים,  שאינם  משטחים  גבי  על 
נקוב אשר בתוך הבית – שאין חלים עליהם דיני שביעית ומותרים 

בכל המלאכות.

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא
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אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

שאפילו 'הקטן' ממנו אינו נכשל בהם. וזה היה הגורם לנפילתו של 
והגדיל  גמורה  במתנה  השדה  את  להעניק  שביקש  שאחרי  עפרון, 
מדרגתו לעיני בני עמו, כמבואר ברש"י )שם ד"ה ועפרון ישב( 'אותו יום 
מינוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של אברהם שהיה צריך לו – עלה 
לגדולה', עי"ש. הרי שבהתאם לכך, הגביר עליו את יצרו, וא"כ שוב 

לא יפלא מדוע לבסוף נפל ברשת תאותו יותר מבתחילה, והבן.
המשנה  הוראת  עומק  נבין  וגם  הנז"ל,  רבותינו  דברי  יאירו  ובזה 
הנלמדת מפרשה זו: 'אמור מעט ועשה הרבה', יען כי האומר 'הרבה' 
יוכל לעשות,  גורם להגביר עליו את יצרו באופן שאפילו 'מעט' לא 

וכדפי'.
ובהיותי בזה מצאתי ביאור זה מפורש, במדרש שמואל על המשנה 
שילמד  כשאומר  בתורה  גם  הרבה,  ועשה  מעט  'אמור  וז"ל:  )שם(, 
הרבה, השטן נלחם בו ומפריעו, ולבסוף לא ילמד. ורמז לזה בפסוק 

)קהלת ז, כג( 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני', עכ"ל.
לפניך  והרי  מקומות,  בהרבה  בש"ס  ומבואר  מוכח  זה  שיסוד  ודע 
שתי דוגמאות. איתא בקידושין )פא, א(: 'פלימו הוי רגיל למימר כל 
מתגרה  שהיה  בזה,  שהכוונה  ופשוט  דשטנא'.  בעיניה  גירא  יומא 
להילחם  כדי  מופלגים  וסייגים  גדרים  עצמו  על  שקיבל  ע"י  ביצרו 
בו, כדוגמת המבואר )שם כט, ב( אודות רב חסדא שאמר: אילו הייתי 
נושא אשה בגיל ארבע עשרה שנה, הייתי אומר לשטן 'גירא בעיניך', 
ופי' רש"י: 'כלומר הייתי מתגרה בו, ושטן הוא יצר הרע ולא אירא 
שיחטיאני'. אלא שדוקא כוונה טובה זו, גרמה לפלימו ליפול בידי 
יצרו, כמבואר שם בהמשך: 'בערב יום כיפורים אחד, נדמה לו השטן 
כעני ועמד ליד השער וקרא, הוציאו לי לחם. הוציאו לו לחם, אמר 
לו השטן, יום כזה כולם אוכלים בבית ואני אוכל בחוץ... הושיבוהו 
ליד השולחן והיה כל גופו פצעים וחבורות והיה מוציא הליחה מהם 
בפניהם. אמר לו פלימו, שב כהוגן ואל תמאיסנו... עשה השטן את 
עצמו שמת ויצא קול בחוץ שפלימו הרג איש. ברח פלימו מן העיר 
הלך אחריו השטן, כשראה שפלימו מצטער  בבית הכסא.  ונתחבה 
כל כך, גילה לו שהוא השטן ואמר לו: למה קיללתני תמיד, שאלו 
פלימו ואלא איך אומר, אמר לו אמור כך – רחמנא יגער בו בשטן', 
יפול  לפנינו, שאמנם צריך האדם לבקש רחמים שלא  עכת"ד. הרי 
בידי יצרו, וגם יגדור גדרים לפי כוחו כדי להישמר ממנו. אך אל לו 
לאדם להרבות בקבלות מופלגות, יען כי בזה מעורר הוא את יצרו 

להפריעו.
וכזאת נלענ"ד להוכיח מדברי הגמ' )חולין קה, א(: 'אמר מר עוקבא, 
אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי אבא. דאילו אבא כי הוה אכיל 
בשרא האידנא – לא הוה אכל גבינה עד למחר כי השתא, ואילו אנא 
אכילנא'.  אחירנא  לסעודתא   – אכילנא  דלא  הוא  סעודתא  בהא 
כלומר שאביו של מר עוקבא המתין בין בשר לחלב כ"ד שעות – מעת 
לעת, ואילו מר עוקבא עצמו המתין רק בין סעודה לסעודה )שהוא כמו 
יו"ד סימן  ושו"ע  וטור  שש שעות כלשון הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות, 
פט(. וצריך ביאור, אחרי ששיבח כל כך את שיטת אביו עד שהגדיר 
כך  כל  וכי  כמנהג אביו,  בזה  נהג  לא  לעומתו, מדוע  כ'חומץ'  עצמו 
יובן,  קשה להמתין בין בשר וחלב כ"ד שעות! ברם לאור המבואר 
שכן מר עוקבא ראה עצמו רחוק ממדרגת אביו כרחוק החומץ מן 
היין. ואל לו למי שבדרגת 'החומץ' לקבל על עצמו חומרות והנהגות 
מופלגות כמי שהוא בדרגת 'היין'. ולכן נהג להמתין בין בשר לחלב 
רק מסעודה לסעודה – לפי מדרגתו הרוחנית! וזה שדקדק בלשונו 

ואמר אנא 'להא' מילתא ולא קאמר אנא 'בהא' מילתא, והבן.
וזה מודעה רבה, לכל הבאים להתחזק בעבודת השי"ת, אשר ברשפי 
אש התלהבותם מקבלים הם על עצמם חומרות והנהגות מופלגות 
למעלה מכוחם ומדרגתם הרוחנית, ולרוב נלכדים הם בחבלי הייאוש 
זו  אלא  בידם.  עלתה  לא  והתמימה  הטהורה  כוונתם  כי  בראותם 
 – והיראה  התורה  במעלות  להתעלות  האדם,  לו  יבור  אשר  הדרך 
מעלה אחר מעלה, לפי כוחו ומדרגתו. ומי לנו גדול כהרש"ש הקדוש, 
אשר נהג לדרוש בראש השנה קודם תקיעת שופר בישיבה הק' בית 
אל: 'ולקבל כל אחד ממנו לשוב מאיזה עוון שבידו, ואל יפחות כל 
אחד ממנו  מלשוב מאיזה חטא קל או חמור, כי בזה זוכה להיות 
צדיק בעל תשובה ומכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות' )עיין 
פלא יועץ ערך ראש השנה דרשה זו במלואה(. הרי שגם בפני קהל יראים 
ומופלגים בתורה ויר"ש – כדוגמת המקובלים בישיבת בית אל, ואף 
ביום הדין הגדול והנורא אשר אנו זקוקים לריבוי זכויות, לא ביקש 
הרש"ש הק' אלא קבלה אחת אחת 'לשוב מעוון קל או חמור', יען 
כי זו הדרך העולה בית אל אשר בסופה יגיע האדם למדרגות רמות 

ונשגבות – 'כי בזה זוכה להיות צדיק ובעל תשובה'!

סוחר ישר
הכסף  את  לעפרון  אברהם  וישקול  עפרון  אל  אברהם  'וישמע 
אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר' 
)כג, טז(, כשנשא רבי יחיאל מאיר מגוסטינין זיע"א את רעייתו, 
על  לשבת  שיוכל  כדי  פרנסתו,  את  יספק  כי  חותנו  לו  הבטיח 
יחיאל  ורבי  חותנו,  מת  זמן  לאחר  אולם  העבודה.  ועל  התורה 
ורעייתו.  הוא  עמדו  שבה  מכולת,  חנות  לפתוח  החליט  מאיר 
כשהיה נכנס לקוח ושואל אם יש לו סוכר, למשל, היה משיב "יש 
אצל חנווני פלוני ואצל פלוני, וגם אצלי". מנהגו זה היה לצנינים 
בעיני רעייתו והיא טענה שהוא נראה כממליץ ללקוחות ללכת אל 
המתחרים. הגיב רבי יחיאל מאיר "הביני, יש כאן חשש מהסגת 
גבול. אם אוַמר לקונה שרק אצלי יש הסחורה, הרי אני מסיג את 
גבולם של אחרים, אבל אם אני מציין את כל המקומות שבהם 
פוגע  ואינני  בידו לבחור היכן לקנות,  יוכל להשיג את מבוקשו, 

בפרנסתם של אחרים".

הוא ישלח מלאכו לפניך
'ה' אלקי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר 
דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא 
ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם' )כד, ז(, פעם אחת 
שרוצה  מי  כי  לתלמידיו,  אמר  זיע"א  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
שתפילתו תעלה למעלה, יתפלל עמו מילה במילה. אחד מתלמידיו 
אחת,  שבת  במילה.  מילה  הבעש"ט  עם  להתפלל  והחל  כן  עשה 
כשהגיע הבעש"ט לפסוק "שקר הסוס לתשועה", חזר על הפסוק 
בספרים  התלמיד  חיפש  התפילה  אחרי  פעמים.  וכמה  כמה 
לראות אם יש כוונות מיוחדות על הפסוק הזה ולא מצא. לאחר 
מכן שאל את הבעש"ט מדוע חזר על הפסוק. אמר לו הבעש"ט: 
"יהודי אחד היה בדרכו לעיר בערב שבת קודש, ונתעכב בדרך, 
על סוסו  רכב  והוא  גזלן,  לגוי  נודע  ונאלץ לשבות בשדה. הדבר 
כדי להגיע ליהודי ולשדוד את כספו. לכן אמרתי את הפסוק שוב 
ושוב, ועל ידי תפילתי נשתבשה דרכו של הגוי החמסן ולא הצליח 

למצוא את היהודי".

כסף בתחבולות
הכסף  את  לעפרון  אברהם  וישקול  עפרון  אל  אברהם  'וישמע 
אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר' 
)כג, טז(, אל רבי פישל מסטריקוב זיע"א נכנס עני וביקש נדבה. 
נתן לו הצדיק סכום כסף נאה ונפרד ממנו לשלום. מה עשה העני, 
של  בנו  נדבה.  וביקש  הצדיק  אל  שנית  ונכנס  בגדיו  את  החליף 
הצדיק הבחין בתרמית ולחש לאביו "אבא, זה אותו עני. רמאי 
כאילו  נדבה  לו  והעניק  פישל התעלם מדבריו  רבי  אולם  הוא". 
למסכן.  "הנח  לבנו  הצדיק  אמר  העני,  כשיצא  לראשונה.  נכנס 
מגנה  אינו  ואיש  כסף,  להרוויח  כדי  עושים תחבולות  העשירים 

אותם על כך. אף העני כמותם. וכי רק להם מותר ולו אסור.

ותשאב ותמלא
לשאוב  הבאר  אל  עוד  ותרוץ  השוקת  אל  כדה  ותער  'ותמהר 
זיע"א  מברדיצ'ב  יצחק  לוי  רבי  כ(,  )כד,  גמליו'  לכל  ותשאב 
בקשיים  נתקל  והדבר  כלשהו,  ציבורי  בעניין  לפעול  התאמץ 
"מדוע  ממקורביו  אחד  לו  אמר  קשות.  ובהפרעות  מרובים 
הרבי  כאן  ואילו  מתקיימת,  היא  ליהודי,  ברכה  נותן  כשהרבי 
שכאשר  מספרת  התורה  יצחק  לוי  רבי  נענה  כך".  כל  מתאמץ 
אחר  אבל  לקראתה.  המים  עלו  מהבאר,  לשאוב  רבקה  באה 
ותמלא",  "ותשאב  נאמר  וגמליו,  אליעזר  בעבור  כששאבה  כך, 
ומכאן שהמים כבר לא עלו לקראתה. אלא שכאשר הצדיק עוסק 
בצורכי גופו, מתרחשים לו ניסים, אולם כשהוא עוסק במצוות 

עליו לעמול עליהן, ואין הן נעשות מאליהן.

ואברך את ה'
'ואקוד ואשתחווה לה' ואברך את ה' אלקי אדוני אברהם אשר 
הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו' )כד, מח(, הבעל 
שם טוב הקדוש זיע"א בהיותו נסתר, נהג לנדוד ממקום למקום 
יענו  שהללו  כדי  פרנסתם,  ולמצב  לבריאותם  יהודים  ולשאול 
לו בדברי שבח לה'. פעם אחת בא לעיירה שבה חי יהודי שכבר 
שרוי  כשהוא  בתורה  והגה  בחדרו  התבודד  שנים  מיובל  יותר 
נכנס אליו ושאלו למצב בריאותו ולפרנסתו.  בתענית. הבעש"ט 
בעומדו  שייצא.  לאות  לעבר הדלת,  סימן  ענה, אלא  לא  הפרוש 
בפתח שאל הבעש"ט את היהודי "רבי, מדוע אינכם נותנים לה' 
את פרנסתו". הלה השתומם למשמע הדברים, והבעש"ט הסביר 
"אנו חיים מהפרנסה שהקב"ה מרעיף עלינו, אך ממה מתפרנס 
כביכול הקב"ה על כך נאמר 'ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל'. 
ישראל'  'תהילות  עליה  'יושב'  שאתה  ה'פרנסה'  מהי  ה',  אתה, 
והפרנסה  הבריאות  על  ה'  את  ומשבחים  מהללים  כשיהודים 

שהוא מעניק להם, מזה יש כביכול פרנסה לקב"ה".

ש – האם דיני שביעית חלים גם על גידולים שתחת קורת גג?
כגון  שביעית  דיני  האם  רבותינו  הסתפקו  ירושלמי  בתלמוד   – ת 
האיסור לזרוע – לשתול ולנטוע, חלים רק בשדה או גם תחת קורת 
גג )כגון שיש סככה בחצר או הגינה(: יש אומרים שאיסור מלאכה 
נאסר רק בגידולים שבשדה, שנאמר 'שדך לא תזרע'. ויש אומרים 
שבכל הגידולים חלים דיני שביעית בין שגדלים בשטח פתוח ובין 
שגדלים תחת קורת גג, שנאמר 'ושבת הארץ' וגם חצר מקורה היא 
אסור  לפיכך  שנייה.  כדעה  להחמיר  להלכה  והעיקר  ארץ.  בכלל 
לזרוע לשתול ולעשות שאר מלאכות אסורות, הן בשדה פתוח והן 
בגידולים שתחת סככה בחצר ובגינה. והטיפול בהם הוא כדין גינה פתוחה.

בעציץ המונח  לעשות שאר מלאכות  או  מותר לשתול  – האם   ש 
        תחת כיפת השמים?

או  בגינה  או  בחצר  כגון  השמים,  כיפת  תחת  המונח  עציץ   – ת 
המלאכות  כל  את  בו  לעשות  אסור  החלון,  אדן  על  או  במרפסת 
נקוב.  שאינו  ובין  נקוב  שהוא  בעציץ  בין  בשמיטה,  האסורות 
מפני שיניקת הצמח היא לא רק מהקרקע אלא גם מהנוף היוצא 
ולכן הטיפול בו הוא כדין  )אוויר שתחת כיפת השמים(.  מהעציץ 

גידולים שבגינה פתוחה.

בעציץ המונח  לעשות שאר מלאכות  או  מותר לשתול  – האם   ש 
        בתוך הבית או בגינה ומרפסת מקורה?

ת – בעציצים המצויים כיום יש בדרך כלל נקבים, לפיכך אם היה 
דינו  גג,  בבית תחת קורת  גבי קרקע ממש אפילו שהוא  על  מונח 
כדין עציץ המונח תחת כיפת השמים המבואר בשאלה הקודמת. 
אולם אם היה מונח על רצפה מרוצפת שאינה צמודה לקרקע כגון 
)נייד( שולחן וכדומה,  קומה שנייה, או שהיה מונח על גבי מתקן 
כולל  מלאכה  כל  בו  לעשות  ומותר  שביעית  דיני  עליו  חלים  אין 
זריעה נטיעה ושתילה. במה דברים אמורים בעציץ נקוב, אך בעציץ 
שאינו נקוב אפילו שהיה מונח על גבי הקרקע ממש, אין חלים דיני 
שביעית ומותר לעשות בו כל מלאכה כולל זריעה נטיעה ושתילה. 
שהרי הוא מונח תחת קורת גג וגם אינו נקוב, ונמצא שאינו יונק 

לא מהקרקע ולא מהנוף היוצא מהעציץ.

ש – מה דין עציץ נקוב שיש תחתיו צלחת צמודה?
ת – עציץ שיש תחתיו צלחת צמודה )כפי שמצוי היום(, דינו לכל 
דבר כדין עציץ שאינו נקוב אשר אין חלים עליו דיני שביעית ומותר 
לעשות בו כל מלאכה, אפילו שהיה מונח על הקרקע, ובלבד שיש 
תקרה מקורה מעליו כגון שהוא מונח בתוך הבית או תחת סככה 

שבחצר ובגינה.

ש – עציץ שיש נקב בצידו ולא בתחתיתו, האם דינו כעציץ נקוב?
ת – עציץ שיש בו נקבים, דינו כעציץ נקוב, בין שהיה הנקב בצדדיו 

או תחתיו.

ש – מהו שיעור הנקב המחשיב את העציץ – לעציץ נקוב?
 – העציץ  את  המחשיב  הנקב  שיעור  מהו  הפוסקים  נחלקו   – ת 
לעציץ נקוב. ולפי הנראה העיקר להלכה, שנקב קטן מאוד שהוא 
פחות מחצי ס"מ המיועד ליציאת מים, אין נחשב לנקב ודינו כדין 
עציץ שאינו נקוב. ואם היה הנקב עד ס"מ אחד, ראוי להחמיר בו 
כדין עציץ נקוב. אולם אם היה גדול יותר מס"מ אחד, זהו עציץ 

נקוב.

ש – האם מותר לרכוש עציץ שתול בשנת השמיטה?
שביעית  פירות  כדין  לקנותו  אסור  באיסור,  שנשתל  עציץ   – ת 
האסורים בסחורה. אך אם נשתל בהיתר, פשוט שמותר לקנותו. 
ממשתלה  רק  )ופרחים(  עציצים  לרכוש  להקפיד  צריך  לפיכך 

השומרת על שמיטה כהלכתה.

 ש – הרוכש עציץ, האם מותר להעבירו מהחנות לבית אף שמעבירו 
       תחת כיפת השמים?

ת – מותר להעביר עציץ מהחנות לבית או כשעוקר דירתו למקום 
אחר או סתם להעבירו ממקום למקום, אפילו שהוא נקוב, ובלבד 
שמניחו אחר כך על גבי צלחת החוצצת בינו לבין הקרקע או על גבי 
קרקע מרוצפת. והמחמיר לתת תחת העציץ צלחת וכדומה קודם 

שיעבירנו, תבוא עליו הברכה.

 ש – עציץ המונח על אדן החלון בתוך הבית, האם מותר לפתוח 
        את החלון?

עליו  הזורחת  שהשמש  פי  על  אף  החלון,  את  לפתוח  מותר   – ת 
והאוויר הצח גורמים לשיפור צמיחת השתילים.

ש – האם דיני שביעית חלים גם בגידולי מים?
ת – יש אומרים שעציץ שיש בו רק מים, דינו כעציץ שיש בו אדמה. 
ויש אומרים שכיוון שאין בו עפר כלל, אינו בכלל ארץ או שדה ואין 
חלים עליו כלל כל דיני השמיטה. והעיקר להלכה, להקל בזה כדעה 
שנייה. לפיכך הרוצה להקל להצמיח גרעין אבוקדו בכלי עם מים 
אפילו תחת כיפת השמים, יש לו על מי לסמוך. והמחמיר לעשות 

זאת רק בתוך הבית, תבוא עליו הברכה.

 ש – הרוכש פרחים מחנות כשרה, האם מותר להניחם בתוך עציץ 
        מלא מים?

ת – מותר להניח פרחים בתוך עציץ מלא מים, אפילו שהיו סגורים 
אם  גם  בזה  להקל  יש  כן  וכמו  יפתחו.  במים  הנחתם  ידי  ועל 
תחת  להניח  וטוב  העציץ.  מדפנות  ויוצאים  גבוהים  היו  הפרחים 
העציץ צלחת או להניחו על גבי שולחן וכדומה, באופן שיהיה דבר 

החוצץ בין העציץ לקרקע, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות.

ש – גינה הנמצאת על גג הבית, האם חלים עליה דיני שביעית?
עליהם  חל  ואין  כתלושים,  נחשבים  גג  שגידולי  אומרים  יש   – ת 
כיפת  יש אומרים שכיוון שהגינה תחת  כל איסורי השמיטה. אך 
השמים, דינה כגינה הנמצאת בקרקע לכל דבר, וכן עיקר להלכה. 

לפיכך הטיפול בגינה זו, הוא כדין הטיפול בגינות נוי ופרחים .

ש – גידולי חממות, האם חלים עליהם דיני שביעית?
בכל  שאסורים  פשוט  ממש,  בקרקע  הם  הגידולים  אם   – ת 
המלאכות האסורות בשמיטה. אבל אם הגידולים נזרעו או נשתלו 
שאינו  עציץ  גידולי  כדין  דינם  נקובים,  שאינם  משטחים  גבי  על 
נקוב אשר בתוך הבית – שאין חלים עליהם דיני שביעית ומותרים 

בכל המלאכות.

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

המשך הלכות שמיטה - הטיפול בעציצים ובחממות

לידיעת ציבור הרוכשים 
"שמיטה כהלכתה" 

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

בדבר החנויות אשר עומדים בפיקוחנו 
אפשר להתעדכן אצל הרב מכאל כהן

 054-4348736 

בס"דבס"ד



׳׳

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

ה
ר

תו
ה

ת 
א

רי
ק

 ו
ה

ל
פי

ת
ה

ת 
ע

ש
ב

ן 
לו

ע
ה

ת 
א

א 
רו

ק
ל

ן 
אי

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

חיי שרהפרשת  השבוע:
והמלך דודהפטרה:

17:37כניסת  השבת:
18:27יציאת  השבת:

19:04רבנו  תם:

פרשת השבוע
חיי שרה

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

אלו הצדיקים שהם תמימים
למה נכתב כמה פעמים תיבת "שנה", 'ויהיו חיי שרה 
שרה',  חיי  שני  שנים  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה 
רש"י אלא שכל אחד נדרש לעצמו, כמו שכתב  מבאר 
שהם  הצדיקים  אלו  תמימים'  ימי  ה'  'יודע  במדרש 
לאשרי'  ה'בן  מבאר  תמימים.  ושנותיהם  תמימים 
הנה צריך להבין איך לא היו קידושיה של שרה אמנו 
ללדת,  יכולה  והרי הייתה איילונית שלא  מקח טעות, 
קידושיה  איילונית  הנמצאת  יבמות  במסכת  ואיתא 
שאברהם  ללמדנו  בא  המדרש  אלא  טעות.  קידושי 
תמימים,  ושרה היו עם אמונה איתנה וחזקה ונקראו 
ישועת  על  ובטוח  וסמוך  ושלם  תמים  היה  ליבם  כי 
סימני  על  כלל  התחשבו  ולא  בבנים,  להיפקד  ה' 
טעות. מקח  קידושיה  יהיו  לא  זה  ובגלל  האיילונית, 

 ַוִיְּשֹׁקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶכֶּסף ֲאֶשׁר ִדֶּבּר ְבָּאְזֵני ְבֵני ֵחת
ַאְרַבּע ֵמאֹות ֶשֶׁקל ֶכֶּסף ֹעֵבר ַלֹסֵּחר
)בראשית כג, טז(

וישקול אברהם לעפרן: לעפרן חסר וי"ו, לפי שאמר הרבה ואפילו
מעט לא עשה, שנטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרין, שנאמר עובר לסוחר...
)רש"י(

'כתיב א(:  פז,  מציעא  )בבא  הגמ'  בדברי  הוא  הללו,  רש"י  לדברי   המקור 
)בראשית יח, ה( ואקחה פת לחם, וכתיב )בראשית יח, ז( ואל הבקר רץ אברהם. אמר 
ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה  רבי אלעזר, מכאן שצדיקים אומרים מעט 
ואפילו מעט אינם עושים, מנלן מעפרון: מעיקרא כתיב )בראשית כג, טו( ארץ ארבע 
וישקול  עפרון  אל  וישמע אברהם  טז(  כג,  )בראשית  כתיב  ולבסוף  כסף,  מאות שקל 
 אברהם לעפרון את הכסף... ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר'. וכן הוא במשנה
'צדיקים  יד(: 'אמור מעט ועשה הרבה', וכתב הרמב"ם בפירוש המשנה:  )אבות א, 
והביא  אחת,  לחם  בפת  )הזמין(  שייעד  אברהם  כמו  הרבה,  ועושים  מעט  אומרים 
ואפילו  הרבה  אומרים  ורשעים  סולת.  קמח  סאין  ושלוש  הבקר  ובן  וחלב  חמאה 
)בפועל( לא הניח אפילו  מעט אינם עושים, כמו עפרון שבדיבור נתן הכל, ובמעשה 

דינר אחד מן השווי', עכ"ל.
שהוא  ליה  תיפוק  עושה,  אינו  מעט  ואפילו  הרבה  שאומר  מי  הרי  ביאור,  וצריך 
רמאי, וכבר אמרו מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. וא"כ 
מה חידוש יש בזה שצריך האדם לעמוד בדיבורו עד שהוצרכה תורה לרמוז אזהרה 
זו בחיסור וי"ו משמו של עפרון, כמבואר ברש"י. וגם התלמוד ומדרשי חז"ל, מצאו 
לנכון להזהירנו מהנהגה פסולה זו של עפרון החיתי. וכמו כן יש להעיר על הוראת 
מי שאומר  פני  על  זו  בהנהגה  יש  וכי מה שבח  ועשה הרבה',  'אמור מעט  המשנה 
הרבה ועושה הרבה. והן אמת שלמדו כן מאברהם אבינו, כמבואר בש"ס וברמב"ם 
יש לדחות, דבשלמא אברהם אבינו אשר עסק במצות הכנסת  הנז"ל. מכל מקום 
ויסכימו לבוא אל ביתו,  יבושו מלהטריחו  'מעט' כדי שלא  אורחים, הוצרך לומר 
כמבואר במהרש"א )שם(, עיין עליו. אך לעולם בשאר מילי, מנא לן דעדיף האומר 

מעט ועושה הרבה – יותר ממי שאומר הרבה ועושה הרבה!
יראה  הרואה  דהנה  המאמר.  עומק  בס"ד  נבין  עפרון,  במעשה  לכשנתבונן  ברם 
ובאמת רצה  במקראות מפורשים, שעפרון לא התכוון כלל לרמאות את אברהם, 
מלכתחילה להעניק לו את השדה והמערה אשר בו במתנה גמורה חינם אין כסף. 
וכה הם דברי הכתוב )בראשית כג, יא( 'השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה 
לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך', וזה לשון הרמב"ן על פסוק זה: 'הנה כל העם 
הנה, והם היודעים ועדים, ואל תחוש לכפירה או חזרה, וקבור את מתך שם מעתה, 
כי שלך היא ולא אוכל לשוב', עכ"ל. הנה  כי כן, לא זו בלבד שעפרון טרח להדגיש 
שלוש פעמים לשון 'מתנה', אלא שאף דאג להשמיע כן בפני כל בני עמו, למען יהיו 
או חזרה  כפירה  כל חשש של  ולמען הסר מלבו של אברהם  זו,  על הבטחה  עדים 
בעתיד – 'כי שלך היא ולא אוכל לשוב'! ופשוט שהגודר עצמו בגדרים כאלו, כוונתו 

לקיים דבריו. ועל כל פנים, ברור שזו השקפת הרמב"ן במעשה דעפרון.
אלא  עמו',  בני  'לעיני  שהבטיח  מדברים  בו  שחזר  בלבד  זו  לא  פלא,  זה  ראה  אך 
ביקש  עבור שדה. שכן מתחילה  אף הגדיל ברשעותו לבקש תשלום עשרת מונים, 
למוכרה ב'ארבע מאות שקל כסף', ואח"כ הבטיח ליתנה 'במתנה', ולבסוף ביקש 
עבורה ארבע מאות שקל כסף 'עובר לסוחר – שקלים גדולים', כמבואר ברש"י עפ"י 
דברי התלמוד הנז"ל. ויש להבין, כיצד דוקא כוונה טובה, היתה הגורם להתגברות 

יצר תאות הממון שבערה בעפרון.
ולדידי חזי בס"ד, שיש כאן בחינה של 'כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו', המבואר 
במעשים  להכשילו  'הגדול'  על  מתגבר  שיצה"ר  והיינו  עי"ש.  א(,  נב,  )סוכה  בש"ס 

אמור מעט ועשה הרבה

גליון מס'
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הנסיך
הגרף פוטוצקי

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.

עבד אברהם אנכי
של  חסידיו  ישבו  לד(,  )כד,  אנכי'  אברהם  עבד  'ויאמר 
האדמו"ר רבי נחום מצ'רנוביל זיע"א בסעודת מלווה מלכה, 
והתחילו לבחון את מצבם בעבודת ה'. כל אחד ואחד מצא 
בעצמו חסרונות וליקויים, עד שהגיעו למסקנה שהם שרויים 
לרבם  קשורים  שהם  בכך  התנחמו  ואז  המדרגה.  בתחתית 
כדי  לנסוע אליו  מיד  והחליטו  נחום,  רבי  האדמו"ר הצדיק 
שיצילם מרדת שחת. נסעו כל הלילה עד שהגיעו לצ'רנוביל. 
אמש,  כי  להם  סיפר  נחום  ורבי  הצדיק,  אל  נכנסו  למחרת 
בסעודת מלווה מלכה, גם הוא עלו לו הרהורים ברעיוניו וישב 
שהוא  למסקנה  במחשבתו  והגיע  בנפשו,  חשבון  את  ועשה 
ואז  תקווה.  לו  אין  שכבר  חשב  ולרגע  שבפחותים,  הפחות 
מצא נחמה בזכות שנתגלגלה לידו, שהתקשרו אליו חסידים 
בעבורו.  ויתפללו  טובה  לו  יעשו  שהם  ובוודאי  שמים,  יראי 
את הסיפור הזה סיפר האדמו"ר רבי יצחק מסקווירה זיע"א 
ואמר "זה כוחה של התקשרות אמיתית מלב אל לב לצדיק".

יפה שיחתן של עבדי אבות
'ואבוא היום אל העין ואומר ה' אלקי אדוני אברהם אם ישך 
נא מצליח דרכי אשר אנכי הולך עליה' )כד, מב(, כתב רש"י 
היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ אמר רבי 
של  מתורתן  המקום  לפני  אבות  עבדי  של  שיחתן  יפה  אחא 
בנים שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה והרבה גופי תורה 
שרה,  חיי  פרשת  בשבת  אחת,  פעם  ברמיזה.  אלא  נתנו  לא 
זיע"א  מבובוב  ציון'  ה'קדושת  האדמו"ר  של  בחצרו  שהה 
אצל  בקודש  משמש  שהיה  צימטבוים,  רפאל  רבי  החסיד 
האדמו"ר ה'דברי חיים' מצאנז זיע"א, בעת עריכת השולחן 
ושמע  שראה  קודש  וסיפורי  נפלאים  דברים  החסיד  סיפר 
אצל הרבי מצאנז, והאדמו"ר מבובוב היטה אוזנו והתענג על 
דבריו. ישב שם רב אחד והדבר לא מצא חן בעיניו. הוא לחש 
למי שישב לידו כי מוטב היה אילו הרבי היה משמיע דברי 
ושאל את הרב מה אמר. בתחילה  תורה. הרבי הרגיש בכך 
סירב הרב ולא רצה לומר, אך לבסוף חזר על דבריו. אמר לו 
הרבי "רש"י בפרשתנו אינו סבור כמוך. הוא מביא מהמדרש 

שיפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים".

אורות עונג שבת

שימו לב! הזמנים לפי שעון חורף!!!  בלניות מוסמכות
עם תעודה לעבודה במקוואות

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

יש לשלוח קורות חיים לפקס 08-6237234

דרושותדרושות

בברכת התורה והטהרה
יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע

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.

שימו לב!
במוצאי השבת פרשת חיי שרה

החלפה לשעון חורף

שבת  שלוםשבת  שלום

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
ב' כסלוראש חדש כסלוכט' מרחשוןכח' מרחשוןכז' מרחשוןכו' מרחשוןכה' מרחשון

)31.10.21()1.11.21()2.11.21()3.11.21()4.11.21()5.11.21()6.11.21(

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

4:52 4:51 4:50 4:49 4:48 4:47 4:46
4:58 4:57 4:56 4:55 4:54 4:53 4:53
6:03 6:02 6:01 6:00 5:59 5:59 5:58
8:08 8:07 8:07 8:06 8:06 8:05 8:05
8:40 8:40 8:40 8:39 8:39 8:38 8:38
9:35 9:35 9:34 9:34 9:34 9:34 9:33

11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55
15:56 15:57 15:58 15:58 15:59 16:00 16:00
16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 16:54 16:55
17:04 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:09

"שבת מברכין"
המולד בליל שישי שעה 12:55 בלילה ו-13 חלקים.

 ראש חודש כסלו ביום שישי הבעל״ט.
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. ה ז גני ן  ן טעו העלו * תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח


