
השבוע השיעור נמסר על ידי הגאון הגדול רבי יעקב כהן שליט”א 
ר”מ בישיבת כסא רחמים ורב קהילת “תולדות יצחק” רעננה

א. איך תדע אם זו שנת שמיטה?  ב. שבת קודש.  ג. תוספת שביעית בזמן הזה.  ד. נטיעה עד ט”ו באב לענין שמיטה ולענין שנות ערלה.  ה. יש מלאכות האסורות 
ו. טיפול בגינה בשביעית.  ז. עציצים בשביעית.  ח. דין החממות בשביעית.  ט. פירות הגדלים בבית מה  בשביעית מהתורה ויש שאסורות מדרבנן, ומאי נפקא מינה? 
דינם לענין שביעית ולענין תרומות ומעשרות?  י. אם שמיטה אפקעתא דמלכא היא.  יא. ברכת “גידולי מים” וגידולי “צמר סלעים”.  יב. “הבדלו מתוך העדה הזאת 

ואכלה אותם כרגע”. מדוע קצף ה’ על כל העדה?

איך תדע אם זו שנת שמיטה?
שבוע טוב ומבורך. ברשות מרן ראש הישיבה שיחיה ויאריך ימים טובים, א. 

אף על פי שאינו כאן כבודו כאן. רציתי לדבר מדיני שמיטה. “דבר בעתו מה 
טוב” )משלי ט”ו, כ”ג(, אנחנו נמצאים בערב שמיטה ומצוה לעסוק בעניינא 
דיומא. יש סימן לדעת מתי שנת השמיטה, אם אתה מחלק את השנה שאתה 
נמצא בה על שבע ואתה מוצא מספר עגול זו שנת השמיטה. למשל השנה 
)5782( לבריאת  הבאה שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושתים 

העולם, תחלק את זה על שבע אתה מקבל בדיוק מספר 826. 

למה כל העולם בחר במספר שבע?
לא ששמיטה קשורה לימות עולם, זה לא קשור. שבת בראשית היתה ב. 

מבריאת העולם ועד היום. שבת זה קשור לבריאת העולם, כל העולם כולו 
מעיד על זה “כי ששת ימים עשה ה’ את השמים ואת הארץ וביום השביעי 
שבת וינפש” )שמות ל”א, י”ז(. שהרי כולם סופרים שבעה ימים, לא ראינו שום 
עם בעולם שיש לו מספר אחר של ימים, למרות שמספר שבע זה לא מספר 
עגול. ולמה כל העולם בחר מספר שבע? כי זה דבר שהוא טבוע מבריאת 

העולם, מאז זה הולך ומתגלגל. 

מי אמר שיום שבת הוא באמת יום שבת?
הגמרא בסנהדרין )דף ס”ה ע”ב( מספרת על טורנוסרופוס הרשע ששאל ג. 

את רבי עקיבא, כנראה ביום שבת פגש אותו, אמר לו “מה יום מיומים” - 
מה יום שבת מיוחד משאר ימים? ענה לו רבי עקיבא “ומה גבר בגוברין” 
- טורנוסרופוס היה שר וגדול, מה אתה מיוחד משאר בני אדם? אמר לו 
מרי צבי – כלומר המלך הקיסר המשילני. אמר לו רבי עקיבא אותו דבר 
שבת, הקב”ה בחר בשבת. אמר לו טורנוסרופוס זה ודאי, זה ידוע לי, לא על 
זה שאלתי. גם הגוים יודעים “כי ששת ימים עשה ה’ את השמים ואת הארץ 
מי אמר שהיום יום שבת, אולי התחלף  וביום השביעי שבת וינפש”, אלא 
לכם במשך הזמן ביום אחר? איך אתה יודע, יש לך ראיה שהיום זה שבת? 
ענה לו רבי עקיבא, יש שלש הוכחות. הוכחה ראשונה, נהר סמבטיון יוכיח. 
מה זה נהר סמבטיון? יש נהר שכל השבוע בימות החול הוא סוער וגועש 
וזורק אבנים, אי אפשר לעבור שם. ובשבת הוא נח. זה דבר פלאי. וכנראה 
גם טורנוסרופוס יודע את זה, כי רבי עקיבא מביא לו מזה ראיה, זאת אומרת 
שזה דבר ידוע בזמנו. אחר כך אמר לו הוכחה שניה, בעלת אוב תוכיח - אלה 
אנשים שמתעסקים עם אובות וידעונים ודורשים אל המתים, הם יכולים 
להעלות את הנפש של המת לדבר אתו. כמו שעשתה אותה בעלת אוב 
עם שאול המלך שהעלתה לו את שמואל הנביא )עיין שמואל-א’ פרק כ”ח(. 
זה דברים שאסור לעשות אותם, אבל בשבת הם לא יכולים לעשות זאת, 

בשבת יש מנוחה לנפשות, אי אפשר להתעסק עם המתים ביום שבת1. 
הוכחה שלישית, קברו של אביו יוכיח. הקבר של אביו של טורנוסרופוס 
)ו”ברא כרעא דאבוה”, אז  היה משה מיוחד, כנראה היה לו אבא מאד רשע 
יצא משהו דומה...(, והיה משהו פלאי בקבר שלו, כל השבוע היה עולה עשן 
מקברו, זה לא בדרך הטבע, כנראה זה היה סימן על מה שהוא נדון בגיהנם, 
אז היה עולה עשן. ובשבת לא היה עשן, אמר לו לך תראה בקבר שלו בשבת 
אין עשן. למה? כי בשבת יש מנוחה אפילו לרשעים, בשבת גיהנם שובת. 
אז בקיצור תראה ש”שבת” מששת ימי בראשית עד היום זה לא זז. אבל 

השמיטה זה לא ככה, זה לא מששת ימי בראשית. 

באיזה שנים מנו שמיטין ויובלות?
התורה אומרת שהשמיטה תלויה בביאת עם ישראל לארץ ישראל )ויקרא ד. 

כ”ה, ב’(. וגם לא רק שיבואו לארץ ישראל, אלא גם צריכים לחלק את הנחלות. 
זה לקח ארבע עשרה שנה מהזמן שיהושע בן נון נכנס לארץ. שבע שנים 
כבשו, ואחר כך שבע שנים חלקו את הנחלות. איפה יהיה שבט יהודה וגד 
ונפתלי וכו’, כל אחד איפה הוא נמצא. ואחרי שכל אחד “איש תחת גפנו 
ותחת תאנתו” )מלכים-א’ ה’, ה’. מיכה ד’, ד’( אז התחילו למנות את השמיטין 
ואת היובלות. הרמב”ם כותב )פ”י מהלכות שמיטה ויובל ה”ב( כתוב בתורה “שדך 
לא תזרע וכרמך לא תזמור” )ויקרא כ”ה, ד’( “שדך” המיוחדת לך. זאת אומרת 
שכבר חלקו את הנחלות, לא סתם שדה לא תזרע. “שדך” משמע שחלקו 
כבר את הנחלה, ומאז התחילו לספור. זה התחיל ארבע עשרה שנה מאז 
שנכנסו לארץ ישראל, ואז התחילו לספור את השמיטות. אחר כך נבנה 
בית המקדש הראשון, והיו ממשיכים לספור כמובן. אחרי שנחרב הבית 
הגיעו שבעים שנה של גלות בבל ואחר כך בית שני. אז הרמב”ם כותב )שם 
פ”י ה”ה( שיש מסורת בידינו מפי הגאונים איש מפי איש שבאותם שבעים 
שנה הפסיקו למנות יובלות, רק מנו שמיטין. ובבית שני שוב חזרו למנות 
יובלות, לא בשביל מצות יובל, כי היובל לא נוהג כשרוב ישראל לא נמצאים 
על אדמתם )רמב”ם שם ה”ח(, רק בשביל המספר. וכשנחרב הבית השני, שוב 

חזרו למנות כמו השבעים שנה של גלות בבל, רק שמיטין בלי יובלות. 

1.  גם היום יש כאלה שמתעסקים עם סייאנסים, זה לא אוב אבל גם זה אסור מן התורה, זה נקרא 
“דורש אל המתים”.  פעם אמר לי איזה יהודי שהוא חזר בתשובה, שכשהוא היה בצבא הם היו 
מתעסקים עם סייאנסים, היו לפעמים משועממים בלילות, אין להם מה לעשות. לפעמים יש זמנים 
שהם ככה. מה יעשו שם? אז הם היו מתעסקים עם סייאנסים. סיפר לי כל מיני דברים. והוא אמר לי 

שבשבת זה לא עובד, וזה דבר ידוע שבשבת הסייאנס 
לא עובד, אתה לא יכול להפעיל אותו, כמו שהגמרא 
אומרת “בעלת אוב תוכיח”, כנראה זה אותו דבר. 

לא עובד בשבת.

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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“הקבלה והמעשה הם עמודים גדולים בהוראה”
ולמה הוא אומר שזו מסורת מפי הגאונים? כי היה ויכוח בדבר הזה אם ה. 

סופרים יובלות או לא סופרים יובלות בשבעים שנה האלה, וזה נפקא מינה 
למתי תהיה השמטה. יש בזה מחלוקות, והרמב”ם קבע שהמסורת של הגאונים 
היא עיקר. ועל זה הוא אמר “שהקבלה והמעשה הם עמודים גדולים בהוראה” 
)שם ה”ו(, זה נמצא ברמב”ם שם. ככה פסק הרמב”ם, ומהר”י קורקוס )שם( האריך 
לבאר את השיטה של הרמב”ם ביחד עם הגמרא בעבודה זרה )דף ט’ ע”ב(. ויוצא 
לפי הרמב”ם ששנת חורבן בית שני שהיתה בשנת ג’ אלפים תתכ”ט )3829( היא 
היתה שנת שמיטה. ככה אומר מהר”י קורקוס ע”פ הרמב”ם. אז אם תחלק ג’ 
אלפים תתכ”ט לשבע אתה רואה מספר מדויק – 547. זו הייתה שמיטה, אז 
יוצא עכשיו משנת חורבן בית שני עד היום כל שבע שנים זו שמיטה, לכן זה 
יוצא מספר עגול עם בריאת העולם. אבל באמת אין קשר בין שנת השמיטה 
לבריאת העולם, אלא זה קשור כמו שאמרנו למנין של השמיטין והיובלות 

שמנו אז2, ומה שאנחנו מחלקים בשבע זה ענין של סימנא בעלמא.

תוספת שביעית בזמן הזה
בתחילת מסכת שביעית יש ענין של תוספת שביעית. מה זה תוספת שביעית? ו. 

יש הלכה למשה מסיני ששלושים יום לפני שנת השמטה מצוה להוסיף על שנת 
השמיטה, כבר מתחילים האיסורים של זריעה וקצירה וכל מה שקשור לשנת 
השמיטה, זה מתחיל שלשים יום לפני שנת השמיטה. זו הלכה למשה מסיני, 
ובאו חכמים ועשו גדר, הוסיפו בפירות האילן מעצרת ובתבואה מפסח. )שביעית 
פ”א מ”א ופ”ב מ”א( אחר כך הגמרא אומרת )מו”ק דף ג’ ע”ב( כשנחרב בית המקדש 
רבן גמליאל ובית דינו בטלו את מצות תוספת שביעית. למה הם בטלו? הגמרא 
שם במסקנא אומרת כי כל הענין של תוספת שביעית זו הלכה למשה מסיני, 
זה לא כתוב בתורה בפירוש. וההלכה למשה מסיני נאמרה בצורה כזאת שבזמן 
שבית המקדש קיים מצוה להוסיף, וכשאין בית המקדש קיים אין מצוה של 
תוספת. לכן רבן גמליאל ובית דינו בטלו את זה, בפרט ששמיטה קשה לעמוד 
בה, זה ענין של חיי נפש. אז היות ומן התורה בזמן החורבן לא נוהגת תוספת 
שביעית, אז בטלו את כל הענין של תוספת שביעית. לכן בזמננו אין ענין של 
תוספת שביעית. כל מה שמוזכר במשנה שם זה היה מעיקרא. מי שיקרא רק את 
המשנה לא ֵידע את זה, צריך לקרוא גם את הגמרא. ורבנו עובדיה מברטנורא 

מביא את זה שם שהכל בטל בזמננו. 

 נטע עץ עד ט”ו באב תיחשב לו השנה כשנה ראשונה
 לשנות ערלה

אבל אף על פי שבזמננו אין תוספת שביעית, יש דברים שמתחילים מלפני ז. 
שנת השמיטה. ומה הם? הרמב”ם )פ”ג מהלכות שמיטה ויובל הי”א( מביא את זה 
וגם בשו”ע3 )יו”ד סי’ רצ”ד ס”ד( יש את זה. אם אדם נוטע עץ פרי בשנה הזאת עד 
ט”ו באב )וט”ו באב בכלל(, מתחילים למנות את שנות הערלה מהשנה הנוכחית. 
זאת אומרת, אדם שנוטע השנה עץ עד יום ט”ו באב, אז מתחילים למנות שנה 
ראשונה של שנות הערלה מהשנה הזאת תשפ”א, שנה שניה תהיה בתשפ”ב, 
שלישית בתשפ”ג, ורביעית בתשפ”ד, וזה כבר נטע רבעי ומותר לאכול את 
הפירות, רק שפודים אותם. אבל כל זה בתנאי שהוא נוטע עד ט”ו באב )וט”ו 
בכלל(. אבל אם הוא יטע ביום ט”ז באב, כבר לא תיחשב לו השנה הזאת שנה 
ראשונה. למה? כי כדי שתיחשב לו שנה זו שנה ראשונה, צריכים ארבעים 
)על הרוב(  וארבעה ימים, כי אמרו חכמים שבדרך כלל לוקח לאילן להיקלט 
ארבעה עשר יום. ואחרי שהוא נקלט ארבעה עשר יום, צריכים עוד שלושים 
יום. כי שלושים יום בשנה חשובים שנה )ר”ה דף י’ ע”ב(. אז צריך ארבעה עשר 
יום ועוד שלושים יום. אם אתה גומר לנטוע את העץ בט”ו באב עד השקיעה, 

2.  ולפי זה שנת החורבן ג’ אלפים תתכ”ט היא שנת השמיטה, ככה יוצא לפי הרמב”ם ומשם מרן ראש 
הישיבה שליט”א הוכיח באיזו שנה היה חורבן בית שני )עיין בספר בינה לעתים עמ’ רי”ד(. אנחנו עכשיו 
בשנת ה’ אלפים תשפ”א, אם תוריד ג’ אלפים תתכ”ט )לפי החשבון של הרמב”ם שזה שנת החורבן( יצא לך 
שהשנה היא שנת 1952 לחורבן בית המקדש, בניגוד למה שרוב העולם מונים 1953. זה ענין של חשבון, 
כל אחד שיפתח את הרמב”ם, ומהר”י קורקוס הסביר שם את החשבון של הרמב”ם, והוא כתב בפירוש 
שלפי הרמב”ם יוצא שג’ אלפים תתכ”ט זו שנת החורבן. אז זה קל מאד לחשב, אם ג’ אלפים תתכ”ט 

לחורבן והיום זה שנת תשפ”א אז אנחנו בשנת 1952 לחורבן בית המקדש.
3.  אין שו”ע על הלכות שמיטה, אבל זה קשור לדין של ערלה.

יש לך מט”ז באב עד כ”ט אלול ארבעים וארבעה ימים בדיוק. כי חודש אב 
הוא חודש מלא שלושים יום, ועוד עשרים ותשע יום של אלול יש לך בדיוק 
ארבעים וארבעה ימים. זה נחשב לך שעברה שנה לאילן, ואם אתה נוטע אחר 

כך זה לא נחשב שעברה שנה. 

בערב שביעית אסור ליטע אחרי ט”ו באב משום מראית עין
ומה זה קשור לדיני שמיטה, הרי זה קשור לדיני ערלה? אלא יש בזה ענין ח. 

של מראית העין. אם אתה תטע בערב שביעית ביום ט”ז באב, אנשים שיספרו 
את השנים של הערלה, יראו תשפ”ב זו שנה ראשונה, תשפ”ג שניה, תשפ”ד 
שלישית, תשפ”ה זו השנה הרביעית, אז יגידו נטעת בשמיטה לפי חשבון 
השנים, כי שנת תשפ”א )ערב שביעית( היא לא בחשבון, היות והוא נטע בפחות 
מארבעים וארבעה ימים לסוף השנה, והיא לא נחשבת לו שנה. וחכמים החמירו 
מאד בענין הזה של מראית העין, ואמרו שגם בדיעבד אם נטע עץ צריך לעקור 
אותו. ולא משנה אם אתה נטעת או מישהו אחר, או אם קנית דירה שיש שם 
עץ נטוע מאותו זמן, צריכים לעקור את העץ הזה. וכל זה מפני מראית העין, 
שלא יגידו זה עץ שנטעו אותו בשנת השמיטה. חכמים החמירו בענין השמיטה, 
כי הם ראו הרבה אנשים שמזלזלים בשמיטה, זה לא היה חמור בעיניהם, לכן 
החמירו בכמה דברים אפילו יותר משבת. בשבת לא מצאנו דבר כזה שמחמירים 

על אנשים אחרים אחרי שבת, אין דבר כזה, בשמיטה כן. 

מה הדין ליטע או לזרוע דבר שלא שייך בו דין ערלה?
אבל כל זה דוקא לגבי עצי מאכל, על זה יש הגבלה עד מתי מותר לשתול4, ט. 

אבל לגבי עצי סרק או סתם פרחים וירקות, דבר כזה שלא שייך בהם ערלה, 
אין הגבלה. אתה יכול לזרוע או ליטוע עצי סרק עד ערב ראש השנה של שנת 
השמיטה. ולגבי זרעים צריך שיתחילו לצמוח קודם השמיטה מצד איסור ספיחין. 
ובתבואה צריך שתביא שליש קודם השמיטה )עיין להרמב”ם פ”ד מהלכות שמיטה 
ויובל ה”א וה”ב וה”ט. ובשו”ת בית נאמן חיו”ד סי’ י”ח(. יש אומרים שלכתחילה כדאי 
להחמיר עד שלשה ימים לפני ראש השנה - עד כ”ז באלול, זה לגבי זרעים, 
ובעצי סרק עד ט”ו באלול ועד בכלל שאז ישארו ארבעה עשר ימים שיקלט 
העץ קודם השמיטה. למה? כי יש אומרים מה הכוונה של התורה שאמרה 
)ויקרא כ”ה ב’(? האם הכוונה  בענין של השמיטה “ושבתה הארץ שבת לה’” 
שהארץ תשבות אפילו שאתה לא עושה כלום, הארץ צריכה לשבות? למשל 
או  יבוא איזה גוי ויעשה איזו עבודה באדמה שלך, האם אתה עושה איסור? 
המקרה שאמרנו, אתה נוטע עכשיו עץ סרק שאין בו ערלה, והקליטה שלו 
לוקחת לו שבועיים, ואם זה ירקות לוקח להם שלושה ימים. אז נקלט הירק 
בתוך השמיטה, האם זה נחשב שאתה עושה איסור, או שאתה לא עשית כלום 
וזה נהיה לבד? לגבי שבת אין איסור כזה כמובן, אם אני נטעתי או זרעתי לפני 
שבת ובשבת זה נקלט בודאי שאין שום בעיה עם זה. אבל בשמיטה יש כאלה 
שרוצים לומר “ושבתה הארץ” שגם הארץ צריכה לשבות לא רק אתה. הרב 
אור לציון )שביעית עמ’ קכ”ג( דייק מהלשון של הרמב”ם. הרמב”ם )פ”א מהלכות 
שמיטה ויובל ה”א( הביא מצוות עשה לשבות בשביעית. והלשון של הרמב”ם 
היא: “מצות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית שנאמר 
“ושבתה  ושבתה הארץ שבת לה’”, הרמב”ם דיבר על האדם והביא פסוק 
לא הארץ עצמה צריכה  הארץ”. משמע שהרמב”ם הבין ש”ושבתה הארץ” 
לשבות, אלא אתה צריך לשבות ולא לעשות מלאכה. אבל יש מחמירים בזה, 
אז לכתחילה יחמיר אדם אם יש לו ירקות ודברים כאלה שהוא זורע שיעשה 
את זה עד שלושה ימים לפני שנת השמיטה, אבל מעיקר הדין אין בזה איסור 

עד ערב ראש השנה.

יש אנשים שיש להם גינות או חצר, ולפעמים הם  וזה מדובר אפילו אם אדם קונה עץ ממשתלה.    .4
מביאים מהמשתלה איזה שתיל, לפעמים התחיל לגדול כבר )אפילו כמה שנים הוא יכול לגדול(, ואתה בא 
ונוטע אותו בגינה שלך, או בשדה או בחצר, אתה צריך מחדש לספור שנות ערלה, אלא אם כן אתה מעביר 
אותו עם גוש עפר בצורה כזאת שהעפר לא מתפורר, אלא הוא נשאר דבוק לשורש של העץ – השתיל, 
הוא לא מתפורר והוא יכול לחיות עם גוש העפר לפחות שבועיים. יש תשובה על זה ביביע אומר )חלק 
י’ חיו”ד סי’ ל”ג. וע”ש( איך להעביר מהמשתלות שלא יצטרכו לספור שוב פעם שנות ערלה. הוא כתב 
שם כמה תנאים, והוא כתב גם שלכתחילה צריכים להעביר את השתיל במשאית שפתוחה למטה כדי 
שלא תתבטל היניקה מהקרקע ואז אתה לא צריך לספור מחדש. אבל אם אתה סתם העברת שתיל בלי 
להשגיח ולשים לב, והתפורר לך עפר, אתה צריך מחדש לספור את שנות הערלה, וגם צריך לשים לב 

לשתול את זה עד ט”ו באב ולא אחרי זה. 



המלאכות האסורות מן התורה בשביעית
יש ארבע מלאכות שכתובות בתורה בפירוש. איך לשון התורה בפרשת י. 

“ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה’, שדך לא תזרע,  בהר? 
וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת 
שבתון יהיה לארץ” )ויקרא כ”ה, ד’-ה’(, הרי שיש כאן ארבע מלאכות: הראשונה 
לזרוע – “שדך לא תזרע”, השניה לא לזמור5 – “וכרמך לא תזמור”6. השלישית 
זו קצירה, ומה הפירוש? וכי אסור לקצור בשביעית? הרי ודאי שמותר לקצור 
לצורך ביתו, אלא הכוונה שלא לקצור כדרך הקוצרים. ואל תתנהג בזה כאילו 
אתה בעל הבית, אלא זה הפקר ולכן יד הכל שוה בהם. ותקצור מה שאתה 
צריך, שזה רק מעט, כמו שאדם רגיל כשהוא עושה קניות לבית שלו, כמה 
שהוא מביא, זה פחות או יותר השיעור. ואת השיעור הזה תקצור, ולא כמו 
שאתה קוצר בכל שנה. ואותו דבר בהמשך, “ואת ענבי נזירך לא תבצור”, שזו 
המלאכה הרביעית, שלא תזמור כמו כל שנה את כל הכרם שלך, אלא תזמור 
רק מה שאתה צריך לאכול ולא יותר מזה. ומדוע התורה מנתה את המלאכות 
האלה? לומר לנו שרק המלאכות האלה אסורות מהתורה, אבל שאר המלאכות 
של השדה והכרם, אינן אסורות אלא מדרבנן. כלומר שהמלאכות האסורות 
מהתורה הן רק ארבע, לזרוע ולזמור, ולקצור כדרך הקוצרים ולבצור כדרך 
הבוצרים. וכאשר אומרים ‘לבצור’ אין הכוונה רק בכרם אלא בכל העצים, כי דעת 
הרמב”ם )פ”א מהלכות שמיטה ויובל ה”ב( שכרם זו דוגמא בעלמא, והוא הדין לכל 
מיני עצי פרי למיניהם, שאם אדם בוצר כדרך הבוצרים עובר איסור מן התורה. 

שאר מלאכות איסורן מדרבנן
והרמב”ם כותב שרק המלאכות האלה מן התורה והשאר מדרבנן )כנ”ל(, יא. 

כמו למשל להשקות, שזה אסור רק מדרבנן, וכן כל יפוי שעושים לאילן שהוא 
לא קשור לזמירה, זה רק מדרבנן, כגון סיקול אבנים, שיש אבנים שמפריעים 
לצמחיה לגדול והוא מסיר אותם. וכגון לפזר דשן - זיבול שמזבלים את הקרקע 

כדי שיצמח שם יותר טוב, גם זה אסור רק מדרבנן.
וחרישה למרות שאינה כתובה בפסוקים שאמרנו, היא גם כן אסורה מן יב. 

התורה כמו שכתב הרמב”ם )שם ה”א( שנאמר “בחריש ובקציר תשבות” )שמות 
ל”ד, כ”א(. וכך כתב מהר”י קורקוס בדעת הרמב”ם.

לאוקמי” מותר, “לאברויי” אסור 
ומה נפקא מינה אם זה מדאורייתא או מדרבנן? הרמב”ם כותב שיש בזה יג. 

נפקא מינה גדולה מאד בדיני שמיטה, שדבר שהוא אסור מדאורייתא אסור 
בכל אופן, אבל דבר שאסור מדרבנן, תלוי אם אתה עושה את זה כדי לשמור 
על המצב כדי שלא יתקלקל ולא יהרס, אז זה מותר, אבל אם אתה עושה את 
זה כדי להיטיב את הזרעים, כדי שיצמחו יותר יפה ויותר חזק, זה אסור. זה 
נקרא “לאוקמי אילנא” ולאברויי אילנא”, ש”לאוקמי” מותר, ו”לאברויי” אסור, 

וזה כלל גדול לכל החקלאים, אבל גם בשביל מי שיש לו גינה. 

טיפול בגינה בשביעית
אדם שיש לו גינה, אם אפשר שלא להביא גנן כל השמיטה זה הכי טוב. יד. 

אבל יש מקומות בפרט בבניינים שיש שם גם דיירים חילוניים שאם תגיד שלא 
נביא גנן, בכלל לא ישמעו לך ויעשו באיסור. לכן אפשר לדבר איתם בדרכי 
נועם ולהסביר להם שאפשר לעשות בגינה מלאכות מסוימות המותרות, ואלו 
מלאכות ששומרות על המצב הקיים שלא יתקלקל, אבל לא מוסיפים דברים 
חדשים ולא מוסיפים שתילים, ולא שמים דשן, ולא זומרים. ואלה שעושים 
צורות בעצים שיראה כמו פתח וכדומה, או שמכסחים את הדשא, זה תלוי, אם 
זה נעשה כדי שיצמח יותר, כגון שהדשא אינו צפוף ומלא, וכאשר מכסחים אותו 
הוא יצמח יותר טוב, פעולה כזו אסורה. אבל אם הדשא כבר מלא ורק רוצים 
להוריד אותו קצת כדי שלא יפריע או שיהיה יותר יפה, זה מותר מעיקר הדין. 
אמנם הרב אור לציון )פרק א’ שאלה י”א( כתב את הסברא הזאת שאם מכסחים 
את הדשא ליופי זה מותר )אם הוא כבר מספיק בוגר וצפוף(. אבל למעשה הוא 
החמיר בזה. ואולי הוא החמיר בזה כי מאוד צריך שימת לב, כי לפעמים אדם 
יכול להקל ויעבור איסור, כי הכל תלוי לפי הענין, ולפעמים אנשים לא שמים 
לב. אבל מעיקר הדין זה מותר. וכן הקל בספר שביתת השדה והוא הביא את 

5.  מה זה לזמור? אם יש לך ענפים של הגפנים שבכרם, ענפים לא טובים, או אפילו טובים, ואתה 
זומר אותם ועל ידי זה הגפן צומח יותר טוב. זו זמירה. לזמור, אין הכוונה לקטוף ענבים, כי זה נקרא 

“לבצור” ולא לזמור.
בדיני שבת זומר זו תולדה של זורע. וכאן התורה פרטה את שתי המלאכות, גם את האב וגם את    .6

התולדה, “שדך לא תזרע” זה זורע, “וכרמך לא תזמור” זו תולדה של זורע.

הדוגמא של האור לציון וכתב שזה מותר. ומי שמיקל בזה ודאי שיש לו על 
מה שיסמוך, אבל באמת צריך שימת לב שאם הוא מכסח את הדשא בשמיטה 
שיעשה את זה רק בשביל יופי, ולא בשביל שיצמח יותר או כדי לחזק אותו 

יותר, כיון שהדשא כבר מספיק בוגר וצפוף שאין מה לחזק בו. 

“כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה”
ולפעמים יש שכנים חילוניים שלא יסכימו לשום שינוי, וירצו לנהוג בשנת טו. 

השמיטה כבכל שנה, מה יעשו אנשים שומרי שמיטה שגרים במקום כזה? זו 
כתבו פוסקי זמנינו שיגיד שהוא נותן את הכסף לועד הבית עבור  בעיה. לכן 
ולא עבור פעולות הגינון. וכמובן  הוצאות הנקיון או אחזקה שוטפת אחרת, 
שזה בלית ברירה, כי זה שלא באשמתו. ואם האדם הזה הוא ירא שמים והוא 
חבר בועד של הבנין, בשנת השמיטה עליו לפרוש מהועד אם הם לא מסכימים 
לעשות את הגינון בצורה המותרת, ואותה שנה לא יהיה חבר בועד, ולא יזמין 
את הגנן שיעשה דברים האסורים. ואת הכסף יתן לצורך דברים המותרים 

לצורך נקיון וכיוצא בזה וכמו שאמרנו.

עציצים בשביעית
יש אנשים שיש להם עציצים בבית, האם לגבי עציצים יש בכלל דיני טז. 

שמיטה, האם השמיטה נוהגת גם בעציץ בתוך בית, וסתם עציץ מה דינו? 
קודם נדבר על עציץ בגינה, תלוי אם הוא עציץ נקוב, דינו כמו הגינה עצמה, 
אין הבדל בין שדה לעציץ נקוב, והמלאכות בו אסורות מן התורה7. ועציץ לא 
נקוב כלומר שהוא סגור, כגון שעשוי מפלסטיק קשיח, או מתכת או זכוכית 
ושאר דברים שאין להם יניקה מהקרקע, זה נחשב “עציץ שאינו נקוב” ואינו 
נחשב כמו השדה, אבל בכל זאת אסור לעשות בו מלאכות מדרבנן, שאמנם זה 
לא נקרא שדה ממש, אבל חכמים גזרו גם על עציץ שאינו נקוב, אטו נקוב. כמו 
גבי שבת, שמדאורייתא אסור לזרוע בשבת רק באדמה רגילה, אבל אדם שזורע 
בשבת בעציץ שאינו נקוב, כגון ששם שתיל או זרע בתוכו, אמנם מדאורייתא 
אינו עובר אבל עושה הוא איסור דרבנן. ואותו דבר בשמיטה. ואם העציצים 
מונחים בבית, זה יותר קל, ולמה? יש על זה תשובה ביביע אומר )חלק ט’ חיו”ד 
סימן ל”א( ושם הוא מביא שיש ספק בירושלמי )ערלה פ”א סוף ה”ב( האם שמיטה 
נוהגת בבית - במקום מקורה, וכגון שיש בקרקעיתו אדמה ורוצים לזרוע שם, 
והירושלמי נשאר בספק אם זה נקרא “שדך” או לא. הרב עובדיה ע”ה הביא 
את זה, וכתב שכיון שהירושלמי מסופק בדבר, וקיימא לן ששביעית בזמן הזה 

היא מדרבנן, א”כ ספק דרבנן לקולא. 

דין החממות בשביעית
הרב עובדיה ע”ה היקל בחממות שדינם כדין בית. ואמנם יש יז.  ועל פי זה 

כאלה שטוענים, שחממות זה חמור יותר, שהרי אף שזה מקום שסוגרים 
אותו, אבל זה לא בית, כי זה רק מוקף בניילונים מיוחדים ויש לזה טמפרטורה 
מיוחדת, כדי שהצמחיה תוכל לצמוח יפה וטוב, ולכן יש כמה מפוסקי דורנו 
שסוברים שאין לחממות דין בית. הלשון של החזון איש )הל’ שביעית סי’ כ’ 
אות ו’( הוא שהבית הוא כ”רועץ” לצמחים, שהוא לא נותן להם לצמוח טוב, 
ולכן זה לא נחשב שדה, אבל חממה הרי זה להיפך, היא עוזרת לצמחים, כי 
עושים אותה בצורה כזאת שאפילו בשנים רגילות כאשר רוצים לגדל צמחים 
מסויימים שמחמת מזג האויר לא מתאים לגדל אותם, בונים חממה ועל ידה 

הם צומחים בכל תקופה בשנה. 

הגדלים בבית מה דינם לענין תרומות ומעשרות?
אבל נעזוב את החממות כי בהם יש ויכוח מה הדין, אך בבית זה בדיוק יח. 

הספק של הירושלמי, ולכן אם יש לך עציץ בבית אתה יכול לזרוע בו בשמיטה, 
ובמיוחד שזה נקרא בעציץ שאינו נקוב, כי בבית יש ריצוף, ולכן אפילו אם 
יש נקבים בעציץ זה נקרא “אינו נקוב”, בכזה אופן מעיקר הדין אפשר לטפל 
בצמחים שבעציצים, להשקות לגזום ואפילו לזרוע ממש. אמנם מי שרוצה 
להחמיר שלא לזרוע, יכול להחמיר ותבוא עליו ברכה, כי יש מחמירים בזה, 
אבל מעיקר הדין מותר, וראיתי שכן פסק בספר שביתת השדה )פ”ח סי”א( על 
פי מה שהרב ע”ה פסק ביביע אומר, שהיות והירושלמי הסתפק, בימינו אנחנו 
כשאנחנו אומרים אסורות מהתורה צריכים לדעת ששמיטה בזמן הזה היא דרבנן ככה דעת רוב    .7
הפוסקים כמ”ש מרן הרב עובדיה ביביע אומר )ח”ט חיו”ד סי’ ל”ז( ושכך ג”כ דעת הרמב”ם ומרן. למה אנחנו 
אומרים שזה מדאורייתא? עיקרו דאורייתא מעיקר הדין זה דאורייתא ולכן המלאכות שהם מדאורייתא 
שהזכרנו אותם אסור לעשות אותם גם אם יש הפסד.  והראיה מהרמב”ם שהביא את ההלכות האלה, 
ולא חילק בין זמנינו לזמנם. ואנחנו משתמשים בלשון “דאורייתא” בשביל הענין, אבל באמת שמיטה 
בזמן הזה – כל המלאכות רק מדרבנן, עד שיבוא משיח ושוב תתחלק הארץ לשבטים, ואז היובלות 

והשמיטין ישובו להיות מן התורה.
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ברכת מזל טוב מקרב הלב
 לחתן המפואר ר' יוסף יקיר אוזן הי"ו ולרעיתו הכלה תחי'

ענבי הגפן בענבי הגפן



אומרים ספקא דרבנן לקולא, ובפרט שזה נחשב כעציץ שאינו נקוב. אלא שיש 
בזה שאלה )שהרב עובדיה דן בה(: עציץ בבית, מה דינו לענין תרומות ומעשרות, 
לא לעניין שמיטה, אלא בכל שנה כגון שאדם מגדל בעציץ ירקות )או נבטים, שיש 
כאלה שמשתמשים היום בנבטים שלוקחים זרעים, ואפילו לא צריך לשים אותם באדמה, 
אלה מניחים אותם במים או בדבר עם לחות, כמו צמר גפן וכדומה ספוג במים, וזה גודל(, 
ויש לדון האם חייב להפריש על זה תרומות ומעשרות? ויש בזה מחלוקת בין 
הרמב”ם )פ”א מהלכות מעשר ה”י( לראב”ד )שם ה”ט(, שהרמב”ם סובר שאף על פי 
שדבר זה לא חייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא, מכל מקום חייב מדרבנן. 
ואילו הראב”ד חולק עליו וסובר שאף מדרבנן לא צריך. ומה עושים למעשה? 
הרב עובדיה כתב בחזון עובדיה תרומות ומעשרות )עמ’ מ”ב( שצריך להפריש 
בלא ברכה, כי אמנם יש מחלוקת אבל הרי הרמב”ם פסק שחייב ובדרך כלל 
פוסקים כמו הרמב”ם כי הוא עמוד הוראה. )ולכן הענין של הנבטים זה אותו דבר 
שמי שמנביט נבטים בבית צריך לשים לב להפריש תרומות ומעשרות( ויאמר את הנוסח 
רק בלי לברך. ]ואע”פ שבחזו”ע שם צידד שרק בפירות האילן ִחייב הרמב”ם 
להפריש תרומות ומעשרות, מ”מ למעשה הורה להפריש גם מנבטים וכמ”ש 

בספר קצירת השדה עמ’ קנ”ח. וכן פסק בספר דרך אמונה שם[.

בשמיטה הקלו ובתרומות ומעשרות החמירו
וא”כ יש לשאול מדוע בשמיטה מקילים בעציץ שבתוך הבית? בשלמא יט. 

על פי הראב”ד זה מובן, כי הוא מיקל גם בתרומות ומעשרות וסובר שזה פטור, 
אבל לפי הרמב”ם שאומר שחייבים להפריש תרומות ומעשרות מעציץ בתוך 
בית, א”כ איך נבין את זה בשמיטה? ואכן החזון איש רצה לומר שלפי הרמב”ם 
)יבי”א שם( שזה לא מוכרח, כי אפשר  יש להחמיר. אבל הרב עובדיה אמר 
לומר ששביעית כיון שיש בה עניין של חיי נפש, הקילו בה. ולא מוכרח לומר 
שהרמב”ם יחמיר. ולכן כיון שהראב”ד פשיטא שיקל, והרמב”ם יש צד לומר 
שגם הוא יקל, ויש כאן כעין ספק ספיקא. ולכן למעשה היקל בזה, וכבר אמרנו 
שמי שרוצה להחמיר תבוא עליו ברכה, אבל מעיקר הדין מותר. וגם החזון איש 
כתב שמי שיגדל עציץ שאינו נקוב בתוך בית בשמיטה, אין לנו למחות בידו, 
כך הלשון שלו, והביא את זה גם בספר דרך אמונה )פ”א מהלכות שמיטה ס”ק נ”ו(. 

והרב עובדיה ע”ה מיקל בזה לכתחילה, כי זה ספק דרבנן לקולא.

תרומות ומעשרות בשמיטה
רק מה צריך לשים לב, שאם אדם מגדל בשנת השמיטה בעציץ שבבית, כ. 

או מנביט נבטים )גדולי מים שיש לזה את אותו הדין כמו עציץ שאינו נקוב(, אמנם אין 
בזה קדושת שביעית, אבל צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות גם בשנת 
כי כל הענין שלא מפרישים תרומות ומעשרות בשנת השמיטה,  השמיטה, 
זה בגלל שזה הפקר, התורה הפקירה אותם ואמרה שיד הכל תהיה שוה בהם. 
ואפילו הבהמות יכולות לאכול שנאמר “ולבהמתך” )ויקרא כ”ה, ז’(, ואסור לסגור 
את השדה או את הכרם או את הפרדס, אלא צריך לתת לכל מי שירצה לקחת 
מהפירות, וזה נקרא הפקר, והפקר פטור ממעשר. זאת אומרת שאין לנו דין 
מיוחד לשנת השמיטה שהיא פטורה ממעשר, אלא זה רק מדין הפקר, וגם בכל 
שנה רגילה אם אדם יחליט להפקיר את השדה שלו, או את הפרדס שלו או 
אפילו עץ שיש לו בגינה, ויאמר שכל מי שרוצה יקח כמה שירצה, הוא יהיה 

פטור מתרומות ומעשרות, כי הפקר פטור מתרומות ומעשרות.

האם בשביעית השדה מופקרת מאליה?
יש שאלה אם אדם שלא עושה כדין, כגון שהוא לא שומר תורה ומצוות, כא. 

ומגיעה שנת השמיטה והוא לא מפקיר את הפירות שלו, הוא סוגר את שדהו 
ולא נותן לקחת. ויש כאן שתי שאלות שאחת תלויה בשניה, מה הדין אם מישהו 
יבוא בכל זאת לאכול מהפירות שלו, האם מותר לו לקחת אותם בלא רשותו, 
למרות שהוא לא מרשה, או לא? הרי התורה אמרה שהוא צריך להפקיר והוא 
לא מפקיר, האם מותר לי לקחת לו, שהרי אני עושה מה שהתורה אומרת שזה 
הפקר, ויד כולם שוה. ושאלה שניה, האם צריך להפריש תרומות ומעשרות? 
שהרי הוא לא הפקיר בפועל. ובדבר הזה נחלקו מרן והמבי”ט, וזו מחלוקת 
קדומה. מרן )בשו”ת אבקת רוכל סי’ כ”ב-כ”ה( אומר נכון שחייבים להפקיר, אבל 
אם יש אדם עבריין שהוא עובר על מה שהתורה אומרת והוא לא מפקיר, אז 
זה לא מופקר. וממילא אסור לי לקחת. אמנם הוא לא בסדר, כי הוא לא הפקיר 
ועבר על מה שכתוב בתורה, אבל אם אקח אני גוזל אותו. ולכן ממילא אם 
לקחתי הפירות חייבים בתרומות ומעשרות, כי הוא לא הפקיר, וזו דעת מרן. 
אבל המבי”ט )הובא שם( חלק עליו ואמר שלא שואלים אותו וזה לא תלוי בו, 

התורה הפקירה וזה נעשה הפקר גם בעל כרחך שלא בטובתך, וממילא כיון 
שזה הפקר, זה פטור מתרומות ומעשרות. א”כ הדבר הזה תלוי במחלוקת 

של מרן והמבי”ט8. 

ההלכה בזה
לפי דעת מרן יהודי שלא הפקיר את פירותיו, אסור לך לקחת את כב.  ולכן 

הפירות. ואם הוא נותן לך, אתה צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, שהרי זה 
לא הפקר כי הוא לא הפקיר ]אבל למעשה לא יברך כי לדעת המבי”ט זה פטור 
מתרומות ומעשרות וספק ברכות להקל[. זאת אומרת, שכל הדין של תרומות 
ומעשרות בשמיטה, תלוי בדין הפקר. וזה קל וחומר לדין שאנחנו מדברים 
עליו - אדם שמגדל בבית עציץ שאינו נקוב, או גדולי מים )כמו שאמרנו בנבטים(, 
בכל זה אדם חייב להפריש מהם תרומות ומעשרות בלא ברכה, כי לא שייך בזה 
הפקר כי אין בזה קדושת שביעית כלל. אך כמובן שיפריש בלא ברכה כמו 
שאמרנו, היות שזה בבית. ובכל שנה כל מה שגודל בבית, מפרישים בלא ברכה.

 ברכת “גידולי מים” לדעת מרן הגר”ע יוסף ע”ה 
והראיה מעציץ שאינו נקוב

ויש שאלה מה מברכים על גידולי מים? )זה מצוי בכל שנה, אבל זה מצוי יותר כג. 
בשנת השמיטה כי יש הרבה שמשתמשים בזה(. ויש בזה תשובה בשו”ת יחוה דעת 
)ח”ו סי’ י”ב( ודעתו שגידולי מים דינם כמו כמהין ופטריות, שהרי הוא לא גדל 
באדמה, אלא הוא גדל במים. וא”כ איך תברך “בורא פרי האדמה” הרי אין כאן 
שום אדמה. והוא הביא שם בתחילת התשובה את דברי הרב חיי אדם בנשמת 
אדם )כלל קנ”ב סימן א’( שהוא דן לאו דוקא בגידולי מים, אלא בעציץ שאינו 
ודעתו של החיי אדם שלא לברך עליו  נקוב, מה מברכים על מה שגדל בו? 
את ברכתו – בורא פרי האדמה )או המוציא לחם מן הארץ, אם הוא גידל שם חיטים(, 
כי זה לא “אדמה” ולא “ארץ”. ככה דעתו, אמנם יש לך אדמה, אבל היא לא 
מחוברת לקרקע. והוא הביא ראיה לדבר שזה לא נקרא “אדמה”, מהגמרא 

8.  דרך אגב, פירות שלא הפקירו אותם, אף על פי שאסור לך לא להפקיר, הם לא נאסרים באכילה.



במסכת חולין )דף קל”ט ע”ב( גבי יונה שעשתה על הראש של איזה אדם )יהודי 
או גוי( קן, והטילה שם ביצים – “והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים” 
)דברים כ”ב, ו’(, האם יש בזה מצות שילוח הקן או לא? כי כתוב בפסוק: “כי יקרא 
קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ” )שם(, הרי שהקן צריך להיות על 
הארץ, והספק של הגמרא האם זה נקרא “על הארץ” כאשר זה על הראש של 
האדם או שזה לא נחשב “על הארץ”? ורב מתנה הביא שם פסוק שפשט את 
“ואדמה על ראשו”9, וממה שכתוב  הספק, כתוב בספר שמואל )ב’ ט”ו, ל”ב(: 
“ואדמה על ראשו” משמע שגוף האדם לא חוצץ בין העפר של הראש לבין 
האדמה שלמטה, שהרי אם זה היה חוצץ, הפסוק לא היה צריך לומר “ואדמה” 
אלא לומר ועפר על ראשו, כי לשון אדמה זה לשון קרקע עולם. ורש”י שם 
)ד”ה ואדמה( מסביר, שמהפסוק הזה למדנו שהגוף של האדם לא חוצץ. למה? 
כי גם האדם בא מהאדמה, ולכן שמו אדם – “כי עפר אתה ואל עפר תשוב” 
)בראשית ג’ י”ט(, מעיקרא היה אדמה ובסוף יחזור לאדמה, אמנם באמצע הוא 
חי, אבל הוא לא חוצץ וזה כמו מין במינו שלא חייץ. ולכן כשיש קן על ראשו 
של האדם, זה נקרא כאילו הקן מונח על האדמה10. והרב חיי אדם למד משם 
שדוקא אדם זה לא חוצץ, כי זה מין במינו ואדם נחשב כמו אדמה. אבל אם יהיה 
עפר בעציץ שלא נקוב, זה לא נקרא אדמה, וזה יהיה חוצץ. וממילא מה אתה 
מברך “בורא פרי האדמה”?! לכן הרב חיי אדם פסק שלא לברך עליו האדמה, 
אלא לגבי המוציא אמר לברך מזונות, ולגבי האדמה אמר לברך שהכל. )אבל 

לגבי העץ יברך “העץ”, כי אין בזה בעיה, כי הבעיה כאן זה לשון “אדמה” ו”ארץ”(. 

דחיה להוכחה הנ”ל מהמשנה בברכות
אבל רוב האחרונים לא הסכימו אתו, והביאו ראיה מהמשנה בברכות נגד כד. 

זה. כתוב במשנה )ברכות דף מ”ה ע”א( שמי שאכל טבל לא מצטרף לזימון, והגמרא 
)דף מ”ז ע”ב( שואלת פשיטא, הרי אדם שאכל איסור הוא לא מברך בכלל, מה 
החידוש שאינו מצטרף לזימון? והגמרא העמידה בטבל טבול מדרבנן, בעציץ 
שאינו נקוב. זאת אומרת שהוא גידל את החטה בעציץ שאינו נקוב, וזה נקרא 
טבל טבול מדרבנן, שכל העניין של המעשרות בזה רק מדרבנן. ומשמע 
שאם היה מפריש מזה תרומות ומעשרות צריך לברך ברכת המזון, וממילא 
גם ברכת המוציא כי יש ירושלמי )ריש פרק כיצד מברכין( שאומר שכל שמברך 
עליו ברכת המזון מברך עליו בתחילה המוציא. ומכאן הוכיחו האחרונים נגד 
דברי החיי אדם. הרב עובדיה הביא את כל זה בתשובה שלו. אבל אף על פי 
כן כתב שיש לחלק בין עציץ שיש בו עפר, לבין גידולי מים. כי גידולי מים הם 
כמו כמהין ופטריות, אם גידלת במים עגבניות, מלפפונים או אבטיח וכדומה, 

צריך לברך שהכל.

דעת מוה”ר הגר”מ לוי ע”ה ועוד בברכת “גידולי מים” 
אבל אחר כך יצא ספר ברכת ה’, והרב ע”ה הביא שם )ח”ג פרק ז’ הלכה נ”ה( כה. 

את כל העניין הזה, והעיר שהשאלה של החיי אדם היא שאלה וצריך לענות 
עליה. מה החילוק בדיוק בין גידולי מים לבין עציץ שיש בו עפר? הרי העציץ 
הזה לא נקרא אדמה, ומה שכתוב “ואדמה על ראשו” זה דוקא על ראש של בן 
אדם, אבל עציץ לא נחשב אדמה. לכן הרב הסביר שהטעם שמברכים המוציא 
לחם מן הארץ בעציץ שאינו נקוב, הוא בגלל שאתה לא מסתכל איפה גידלת 
עכשיו את הדבר הזה בעולם, אלא אתה מסתכל על המין, החטה הראשונה 
בעולם איפה היתה? באדמה, אז ברכתה האדמה. לא מסתכלים איפה עכשיו 
זרעת, אלא מסתכלים על עיקר הדבר הזה מאיפה הוא בא, וה’ עשה אותו 
9.  אמנם הפסוק מדבר שם על עניין אחר שלא קשור לזה בכלל. חושי הארכי היה חבר טוב של דוד 
המלך, וכאשר דוד המלך היה בורח מפני אבשלום בנו כי פחד ממה שיעשה לו בנו, ואנשים הצטרפו 
אליו כדי לעזור לו, חושי הארכי שהיה חברו בא גם כן לעזור לו, אבל מרוב הצער שלו הניח אדמה 
ועפר על הראש שלו, להראות כמה הוא מצטער ומתאבל על מה שקרה לדוד המלך. והפסוק אומר 

על זה: “ואדמה על ראשו”.
10.  יש סיפור מפורסם על רבי עזרא עטיה ע”ה שמלבד השיעורים שלו הקבועים בישיבה, הוא היה נותן 
שיעורים לבעלי בתים, והיה לומד אתם גמרא והגיעו לסוגיא הזאת. והיה שם יהודי אחד שאמר לו: כבוד 
הרב, וכי חז”ל לא מצאו על מה לדבר רק על שאלה כזאת, קן ציפור על ראש של בן אדם מה הדברים 
האלה? איך דנים בשאלות כאלה?! והוא התחיל כך לדבר והרב מנסה להשתיק אותו: לא כך מדברים, 
כל דברי חז”ל הם קודש קדשים. אבל הבן אדם הזה היה עקשן ונשאר בשלו, מדבר ומדבר... והרב לא 
ידע מה לעשות והתפלל לה’ שיאיר את עיניו. ותוך כדי הדברים נכנס איזה יהודי אחד מהמשתתפים 
הקבועים בשיעור שהרבה זמן הוא לא היה, והרב הסתכל עליו ואמר, ברוך הבא פלוני, מה שלומך? איפה 
היית? אמר לו: כבוד הרב, לא באתי הרבה זמן כי הייתי בהודו. הרב התפלא: בהודו? מה עשית בהודו? 
אמר לו הייתי צריך להיות שם. המשיך הרב ושאל: ומה התחדש בהודו? ענה לו: כבוד הרב מה אגיד 
לך, יש שם דברים משונים שבחיים לא ראיתי. אמר לו הרב: תספר איזה חידוש ראית. אמר לו: יום אחד 
הלכתי בדרך וראיתי איזה אדם אחד שיושב כמו איזה מאובן במשך כמה ימים ולילות, עד שהציפורים 
כבר לא פחדו ממנו, כי הוא לא זז, ואפילו לא מזיז את הראש, וראיתי שהוא הגיע למצב שצפרים עשו 
משה אמת  עליו “קן ציפור”! כבוד הרב מה אתה אומר על זה, איך יתכן דבר כזה?! הרב שמח ואמר: 
ותורתו אמת! הסתכל על האדם ההוא ופניו חפו בקרקע... הוא קיבל תשובה במקום. חכמים דברו גם 

בדבר שהוא רחוק מהמציאות, ומכל מקום לומדים מזה דברים. “תורת אמת נתן לנו”.

מעיקרו בבריאת העולם באדמה. זה שעכשיו אתה שמת אותו בעציץ שאינו 
נקוב או גידולי מים זה עניין שלך, זה לא ישנה את הברכה שלו. ולפי זה כתב 
הרב בברכת ה’ שאין הבדל בין גידולי מים לבין עציץ שאינו נקוב, שניהם אותו 
דבר. דעתו שונה מדעתו של הרב עובדיה. אמנם הוא הסביר את דברי הרב 
עובדיה, שכנראה הרב מחלק בין אם זה עפר לבין אם זה מים, אבל הוא אמר 
שיותר נראה מסברא שאין חילוק. והביא שגם הרב אור לציון )ח”ב פי”ד דין י”ג( 
והרב שבט הלוי )ח”א סי’ ר”ה בהערות לש”ע א”ח סי’ ר”ד( דעתם לברך על גידולי 

מים בורא פרי האדמה. 

ברכת גידולי “צמר סלעים”
ומכל מקום מרן ראש הישיבה בשו”ת בית נאמן )ח”א חאו”ח סי’ י”ח-י”ט( כו. 

הביא את המחלוקת לגבי גידולי מים, וכתב שם שלכל הדעות בצמר סלעים 
מברכים האדמה. איך עושים צמר סלעים? לוקחים סלעים, מעבדים אותם 
ועושים מהם כמין צמר ומגדלים בו. זה צמר סלעים. ואומר מרן שליט”א היות 
ומקורו מהאדמה – מהסלע, אפילו שעכשיו הוא עבר תהליך, ונעשה משהו 
חדש כביכול, אבל עיקרו מהאדמה. זה לא כמו מים, כי מים זה לא אדמה, אבל 
בצמר סלעים עיקרו מהאדמה, ולכן כולי עלמא יודו שיש לברך עליו בורא פרי 
האדמה. והוא הביא לזה ראיה יפה, שהרי כתוב )ברכות דף מ’ ע”א( שאם בירך על 
פירות העץ בורא פרי האדמה יצא, והרי עץ זה לא אדמה, זה “מעובד” בידי 
שמים, היה אדמה ונעשה עץ, ואף על פי כן יצא. אם כן גם כאן, מה לי מעובד 
בידי שמים מה לי מעובד בידי אדם. והביא עוד כמה ראיות לדבר. ומסקנתו 
שבצמר סלעים כולי עלמא יודו שצריך לברך עליו בורא פרי האדמה. זה לענין 
ברכה, אבל לגבי הענין של השביעית, מותר לאדם בשנת השמיטה לגדל בבית 
שלו נבטים אם הוא רוצה )כגון שהוא רגיל לעשות נבטים(, או עציץ שאינו נקוב. 
וכשצריכים להפריש  רק יפריש תרומות ומעשרות כמו שאמרנו בלי ברכה. 
תרומות ומעשרות בשנת השמיטה, לא מפרישים מעשר שני אלא מעשר עני.

מדוע בתחילה קצף ה’ על כל העדה?
נאמר בקצרה משהו על הפרשה. כתוב )במדבר ט”ז, כ”א(: “הבדלו מתוך העדה כז. 

הזאת ואכלה אותם כרגע”. ואחר כך )שם פסוק כ”ב( משה התפלל עליהם: “א-ל 



אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף”?! והקב”ה 
אומר לו: “דבר אל העדה לאמור העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם”. ופשט 
הפסוק משמע שהקב”ה מעיקרא אמר למשה שהוא רוצה לכלות את כל עם 
ישראל חלילה, ומשה התפלל “האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף”?! 
ואז הקב”ה אומר טוב, “העלו מסביב מעל משכן קרח דתן ואבירם” – בלבד. 
אבל יש כאן שאלה, איך יכול להיות שהקב”ה מעיקרא רצה לכלות את כולם? 
השאלה של משה רבנו לכאורה נכונה. ומצאנו דוגמת זה באברהם אבינו, 
שכתוב )בראשית י”ח, כ”ג-כ”ח( “האף תספה צדיק עם רשע”, “אולי יש חמשים 
צדיקים בתוך העיר”, “חלילה לך מעשות כדבר הזה” וגו’, ואחר כך אמר אולי 
יש ארבעים וחמשה וכו’, והקב”ה קיבל. אבל שם אין את הקושיא הזאת, כי 
מעיקרא הקב”ה לא אמר שהוא יכלה את כולם, הוא אמר שיכלה את העיר, 
אבל אולי הוא ישאיר את הצדיקים. אבל כאן הוא אמר בפירוש: “הבדלו מתוך 
העדה הזאת ואכלה אותם”. והרמב”ן הביא פירוש של רבנו חננאל )אין לנו אותו, 
אבל הרמב”ן מביא הרבה פעמים פירושים משמו(, שכביכול משה רבנו לא הבין את 
כוונתו של הקב”ה, הקב”ה שאמר “הבדלו מתוך העדה הזאת” התכוון לקרח דתן 
ואבירם, ומשה רבנו לא הבין שכך כוונתו, ולכן הוא התפלא, איך אתה אומר ככה, 
“האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף”? ככה הביא הרמב”ן מרבנו חננאל. 

זהירות מהרהור אחר רבו
אבל הוא כתב שזה לא מסתבר בעיניו, וכי משה לא הבין את כוונתו של כח. 

הקב”ה? הרי משה רבנו נאמן בכל ביתו, ודאי שהבין את הנבואה שהוא קיבל. 
אם כן מה התירוץ לקושיא? הוא אומר, עם ישראל היו מאמינים במשה רבנו 
עד שבא קרח ובלבל את הראש של כולם. אפילו שעם ישראל לא השתתפו 
כולם במחלוקת, חוץ מהמאתיים וחמשים איש מקריבי הקטורת, אבל נולד 
פקפוק בלב שלהם, זה מה שכתוב )במדבר ט”ז, י”ט(: “ויקהל עליהם קרח את כל 
העדה”. כי הוא קרא לכולם, וכולם באו כי רצו לראות אולי באמת קרח צודק? 
אולי הקב”ה יסכים איתו, אולי באמת משה רבנו לקח לעצמו יותר מדאי ח”ו. 
ואז נהיה להם עניין של “מהרהר אחר דברי רבו”, התחיל להיות להם פקפוק 
בלב. והרי אמרו חכמים )סנהדרין דף ק”י ע”א( המהרהר אחרי רבו כמהרהר אחר 
שכינה, ונתחייבו מיתה בידי שמים. לכן לא סתם הקב”ה אמר שהוא רוצה 

לכלות את כולם, אלא שמשה רבנו טען “א-ל אלוקי הרוחות לכל בשר”, מה 
זה “אלוקי הרוחות לכל בשר” לפי דרכו של הרמב”ן? בקי ברוחו של כל אחד. 
ומשה אמר, נכון שאתה ה’ בוחן לבות וכליות, ואתה יודע מה כל אחד חושב 
ואיזה ספקות נעשו בלבו. הוא כביכול מצדיק את הדין. אבל בכל זאת, האיש 
אחד יחטא – בפועל ובמעשה - ועל כל העדה תקצוף?! זה איש אחד שבלבל 

את כל העדה, הם לא אשמים. 

כך דרכם של צדיקים
ואומר הרמב”ן שכך דרכם של הצדיקים, כשהם מבקשים ללמד זכות לפני כט. 

הקב”ה הם מטילים את האשמה על אותו אחד שהוא באמת לא בסדר. זורקים 
עליו את כל האשמה ואומרים: הוא לא בסדר, אבל אלה הצאן מה עשו? הם 
בסדר. אמנם יש להם אולי איזה הרהור לא בסדר, אבל למעשה מה הם עשו? 
הם לא אשמים. והקב”ה קיבל את הדברים שלו, ואמר: בסדר, הדין לא יהיה, 
יהיה רק על קרח ודתן ואבירם, אבל השאר הקב”ה הציל אותם. ככה אומר 

הרמב”ן כדי ליישב את הדברים. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה הוא 
יברך את כל הקהל הקדוש הזה בין אלה שנמצאים כאן, בין אלה ששומעים 
שקוראים בעלון. הקב”ה ימלא כל  וגם אלה  ודרך כל מקום ומקום,  ברדיו 

משאלות לבם לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.





ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה א' פרשת חקת( ּכֹוֵתב ֶׁשִּב"ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו" ]ֶׁשאֹוְמִרים 

ֻחְרַּבן  ְוָׁשִתינּו  ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון[ ֹלא אֹוְמִרים "ְוַאף ֶׁשָאַכְלנּו  ַּבַּׁשָּבת 

ֵּביְתָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֹלא ָׁשַכְחנּו", ִּכי ַבִּמָּלה "ְוַאף" ֵיׁש ֵפ"א סֹוִפית, 

ּוְבֵסֶפר ָהרֹוֵקַח )סימן של“ז( ּכֹוֵתב ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵאין ֵפ“א סֹוִפית, 

לֹוַמר ְלָך ֶׁשִּמי ֶׁשְּמָבֵרְך ְּבַכָּוָנה ֹלא ִיְׁשֹלט ּבֹו ֹלא ַאף ְוֹלא ֶקֶצף ְוֹלא 

ְּבֵפ“א  ִמְסַּתְּיִמים  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ְוָכל  ַזַעף,  ְוֹלא  ֶׁשֶצף  ְוֹלא  ֶנֶגף 

ֶאָּלא אֹוְמִרים  ְוָׁשִתינּו“,  ֶׁשָאַכְלנּו  ”ְוַאף  ָלֵכן ֹלא אֹוְמִרים  סֹוִפית. 

ִיְרָּפֶאנּו ְרפּוָאה  ”ְוַגם ֶׁשָאַכְלנּו“. ַּגם ָמה ֶׁשאֹוְמִרים ”ָהַרֲחָמן הּוא 

ְׁשֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף“. ַסָּבא ע“ה ָהָיה ָתִמיד אֹוֵמר 

ְוַהְּנָׁשָמה“. ֲאָבל ַאָּבא ע“ה אֹוֵמר  ֶאת ֶזה, ּומֹוִסיף ”ּוְרפּוַאת ַהּגּוף 

ֶׁשֹּלא אֹוְמִרים ֶאת ֶזה, ִּכי ַבִּמָּלה ”ַהּגּוף“ ֵיׁש ֵפ“א סֹוִפית. ָלֵכן אֹוְמִרים 

”ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה“ ִּבְלַבד, ְוַתְחׁשֹב ְּבִלְּבָך ֶׁשֶּזה כֹוֵלל ּגּוף ּוְנָׁשָמה ְוכֹוֵלל 

ַהּכֹל. ַּפַעם ָהִיינּו אֹוְמִרים ”ַוֲהַגם ֶׁשָאַכְלנּו“, ֲאָבל ַרִּבי ִיּנֹון חּוִרי ָזָצ"ל 

ָאַמר ֶׁשַהִּמָּלה ”ֲהַגם“ ֶזה ְלׁשֹון ְׁשֵאָלה, ְּכמֹו ”ֲהַגם ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי 

רִֹאי“ )בראשית ט“ז י“ג(, ”ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאים“ )שמואל-א‘, י‘ י“א(. 

ְוִאם ֵּכן ִאם נֹאַמר ”ַוֲהַגם“ ִּתְהֶיה ַהַּכָּוָנה, ְוִכי ֲאַנְחנּו ָאַכְלנּו ְוָׁשִתינּו 

ִּבְכָלל?! ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ָאַכל ְוָׁשָתה. ָלֵכן ַהָּנכֹון לֹוַמר ”ְוַגם ֶׁשָאַכְלנּו 

ְוָׁשִתינּו“, ְּבִלי ֵה“א. )עיין בספר ה‘ נסי ח“א עמ‘ רע“ג(. )גליון 169 אות ט'(.

"ואת ענבי נזירך לא תבצור" על 
איזה עץ חל האיסור מהתורה?

תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות 
ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: שני פרושים שונים ושווים. שני פירושי 
"אמן", אמת וכן יהי רצון הם אותה גימטריא. 

פתרון התמונה: )משמאל לימין( מרנן הגאונים, יבל”ח רבי חיים 
קנייבסקי, רבי נסים קרליץ, רבי מיכל יהודה ליפקוביץ’, רבי 
שמואל ווזנר, רבי אהרן לייב שטיינמן יבל”ח רבי גרשון אדלשטיין. 

שמות הזוכים יתפרסמו בעז"ה בל"נ בגליון הבא
 

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

 "ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל"
ְּבִמְדָרׁש "ְּפִסיְקָתא ַרָּבִתי" )פרשה י"ח( ֵיׁש ִסּפּור ִנְפָלא: ַמֲעֶׂשה ֶׁשֻהְצְרכּו 

ִיְׂשָרֵאל ִלְקנֹות ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ִּכי ִנְגַמר ָלֶהם ֵאֶפר ַהָּפָרה, ָאז ָהְלכּו ְלגֹוי 

ְוֵהִביאּו ִעָּמם ַהְרֵּבה ֶכֶסף. ַהּגֹוי ַהֶּזה  ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש ִּבְרׁשּותֹו ָּפָרה ֲאֻדָּמה, 

ָׁשַמע ֶׁשַהְּיהּוִדים ְצִריִכים ֶאת ַהָּפָרה ַהּזֹאת, ְוֵהִבין ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ִמֶּזה ִעְנָין 

ָּגדֹול, ָאַמר ָלֶהם: "ָּפחֹות ִמֵּמָאה ֶאֶלף ְזהּוִבים ֲאִני ֹלא מּוָכן ִלְמּכֹר אֹוָתּה", 

ָאְמרּו לֹו: "ִנֵּתן ְלָך ֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְזהּוִבים ַּבַהְתָחָלה, ְוִנֵּתן ְלָך ְׁשָטר ַעל 

ְׁשָאר ַהְּסכּום". ֹלא ִהְסִּכים, ֶאָּלא ַרק ֵמָאה ֶאֶלף ְזהּוִבים ִּבְמֻזָּמן. ָאְמרּו 

לֹו ֶשֵאין ָלֶהם ֶאת ַהְּסכּום ַהֶּזה, ָאַמר ָלֶהם: "ֵּתְלכּו ְוָתבֹואּו ַפַעם ַאֶחֶרת".

ִּבְזַמָּנם ְּכָבר ֻּתְרְּגָמה ַהּתֹוָרה ִליָוִנית- ִּביֵמי ַתְלַמי ַהֶּמֶלְך )כמבואר בגמרא 

מגילה דף ט' עמוד א'(, ָאז ַמה הּוא ָעָׂשה? ָהַלְך ִלְבּדֹק ַּבּתֹוָרה ַמה ְמֻיָחד 

ַּבָּפָרה ַהּזֹאת, ְוָרָאה ָכתּוב "ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר 

ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹל", ָאַמר ְלַעְצמֹו: "ַעְכָׁשו ֲאִני יֹוֵדַע ְלַׂשֵחק ַּבְּיהּוִדים", 

ּוְכֶׁשַהָּפָרה ָרְצָתה ִליׁשֹן, ָנַתן ָעֶליָה ָכל ָהעֹל ֶׁשָּבעֹוָלם, "ִהְכִּביד ֻעּלֹו ַעל 

ַצָּואָרּה", ְוָעָׂשה ָלּה "ִּתּקּון ָּכֵרת" ָּכל ַהַּלְיָלה ְוֹלא ָנַתן ָלּה ִליׁשֹן...

ְוֵהִביאּו ַׂשק ָמֵלא ֵמָאה  ְלִפי ֻתָּמם,  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ָּבאּו 

ֶאֶלף ְזהּוִבים, ָאְמרּו לֹו ֶׁשַּיְרֶאה ָלֶהם ֶאת ַהָּפָרה, ָאַמר ָלֶהם: "קֶֹדם ּכֹל 

ֶאֶלף,  ְוָרָאה ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֵמָאה  ַאֲחֵרי ֶׁשָּסַפר  ַהְּזהּוִבים".  ֶאְסֹּפר ֶאת  ֲאִני 

ָהַלְך ְוהֹוִריד ֵמַהָּפָרה ֶאת ָהעֹל ְוֵהִביא ָלֶהם אֹוָתּה. ִהְסַּתְּכלּו ְוָאְמרּו לֹו: 

"ַקח אֹוָתּה ִּכי ֲאַנְחנּו ֹלא ְצִריִכים אֹוָתּה". ָאַמר ָלֶהם: "ַמּדּוַע? ֲהֵרי זֹאת 

ַהָּפָרה ֶׁשל ֶאְתמֹול", ָאְמרּו לֹו: "ָנכֹון ֶׁשּזֹאת ַהָּפָרה ֶׁשל ֶאְתמֹול, ֲאָבל 

ָעִׂשיָת ָלּה ָצרֹות ְצרּורֹות ְוֹלא ָנַתָּת ָלּה ִליׁשֹן ִעם ָּכל ָהעֹל ֶׁשַּׂשְמָּת ָעֶליָה", 

ָׁשַאל אֹוָתם: "ִמי ָאַמר ָלֶכם?" ָאְמרּו לֹו: "ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶאת ֶזה". ָהַלְך 

ְוָחַנק ֶאת ַעְצמֹו ֹלא ִלְפֵני ֶׁשָאַמר "ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל", ִּכי ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ָנַתן ְלַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ַּדַעת ֶׁשֵּיְדעּו ִאם ָעָלה ָעֶליָה עֹל אֹו ֹלא.

ַהִּמְדָרׁש ַמְמִׁשיְך: ֵאיְך יֹוְדִעים ִאם ָעָלה ָעֶליָה עֹל אֹו ֹלא? ֵיׁש ַלָּפָרה ְׁשֵני 

ִסיָמִנים ֶׁשֶאְפָׁשר ָלַדַעת ִאם ָעָלה ָעֶליָה עֹל, ָּדָבר ִראׁשֹון, ַהָּפָרה ְבִטְבָעּה 

ְוַהּכֹל ְּבֵסֶדר,  ְגֵדָלה ַבֶּמְרָחב  ִהיא ָחְפִׁשית ְועֹוָׂשה ַמה ֶּׁשרֹוָצה, ִּכי ִהיא 

ֲאָבל ִאם ַמֲעִלים ָעֶליָה עֹל ָאז ָהֵעיַנִים ֶׁשָּלּה ּפֹוְזלֹות, ְוַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ָראּו 

ֶׁשֵהן ּפֹוְזלֹות. ְוָדָבר ֵׁשִני, ַּבַּגב ֶׁשָּלּה ֵיׁש ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות, ְוִאם ַהָּפָרה ַהּזֹאת 

ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹל ָאז ַהְּׂשָערֹות ְזקּופֹות ְועֹוְמדֹות, ְוִאם ָעָלה ָעֶליָה עֹל 

ָאז ַהְּׂשָערֹות ִנְכָּפפֹות, ִּכי ְכָבר ֵאין ָלּה ּכַֹח יֹוֵתר. ְוֶאת ֶזה ַהֲחָכִמים ָּבְדקּו 

ְוִגּלּו ֶׁשֶּבֱאֶמת ַהָּפָרה ַהִהיא ְפסּוָלה. )גליון 70 אותיות ד' - ז'(.

ֵסֶפר ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות  ֶזה  ְוִנְׁשָאל  א. ׁשּו"ת ׁשֹוֵאל 

ֶׁשל מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַכְלפֹון מֶֹׁשה ַהּכֵֹהן 

"ל, ֶׁשָּכַתב ַאְלֵפי ְתׁשּובֹות ַּבֲהָלָכה. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין  ָזצָָ

ֶׁשָהָיה ָאסּור לֹו ִלְקרֹא ַבַּלְיָלה ִמִּגיל ֶעְׂשִרים, ִּכי ָהרֹוֵפא 

ָאַמר ֶׁשֶּזה ְמֻסָּכן לֹו ִלְקרֹא ַבַּלְיָלה, ּוָמה ֶׁשִהְסִּפיק ִלְכּתֹב 

ַהּכֹל ֶזה ַבּיֹום. ַּבַּלְיָלה ָהָיה עֹוֶנה ַעל ִמְכָּתִבים, ְוֵהִביא 

ִמיֶׁשהּו ְוהּוא ָהָיה ַמְקִריא לֹו ַמה ִלְּכּתֹב, ּוְלָמֳחָרת הּוא 

ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵלַח ֶאת ַהִּמְכָּתב ַעד ֶׁשחֹוֵזר ָעָליו ּוְמַתֵּקן ִמָּלה 

ָכאן ּוִמָּלה ָׁשם. ַּפַעם ֶהְרֵאיִתי ִמְכָּתב ֶׁשּלֹו ְלַאָּבא ]ַרֵּבנּו 

ָמָרן ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ָהִאיׁש ַמְצִליַח ָזָצ"ל הי"ד[ ּוָבֶאְמַצע 

ֵּבין ַהּׁשּורֹות הֹוִסיף ַּכָּמה ִמִּלים, ְוָׁשַאְלִּתי ֶאת ַאָּבא: ַמה 

ֶזּה? ָאַמר ִלי: ֶזה ָמה ֶׁשהּוא הֹוִסיף ַּבּיֹום ִלְפֵני ֶׁשּׁשֹוֵלַח 

ֶאת ַהִּמְכָּתב )עיין בשו"ת איש מצליח ח"א חאו"ח סימן 

כ"א(. הּוא ָהָיה ַדְיָקן ְּבאֶֹפן ְמֻיָחד. )גליון 145 הערה 25(.

אֹוֵהב  ָתִמיד  ֲאִני  ב. 

ַהִּׁשיר  ֶאת  ֶׁשָּׁשִרים 

"ָמֻעִּזי" ַּבַּבִית, ִּכי ַהְּמַחֵּבר 

ַרִּבי ְרָפֵאל ַעְנֶּתִּבי ֵמֲאָרם 

צֹוָבא ]ַחֶלּב[ ָהָיה ְמׁשֹוֵרר 

ֲאִמִּתי, ְוָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני 

קֹוֵרא ֶאת ַהִּׁשיִרים ֶׁשּלֹו 

ֲאִני רֹוֶאה רּוַח ֶׁשל ִׁשיָרה, 

ָיכֹול  ֶאָחד  ָכל  ֹלא  ִּכי 

ְלׁשֹוֵרר ְוַלֲעׂשֹות ֲחרּוִזים 

)ָּכתּוב ַּבְּגָמָרא )חולין צ"ה 

ע"ב( "ַאל ְּתִהי ׁשֹוֶטה ַבֲחרּוִזין", ְּכלֹוַמר ַאל ִּתְכּתֹב ֲחרּוִזים ֶׁשל 

ְׁשטּות. ָאְמָנם ַּבְּגָמָרא ָכתּוב "ַאל ְּתִהי ׁשֹוֶטה, ַּבֲחרּוִזין ֲהֵוי ִסיָמן", 

ֲאָבל ֵיׁש ִמי ֶׁשִּפֵּסק ָּכָכה...(. הּוא ָכַתב ִׁשיר ַעל ְקִריַעת ַים 

סּוף ָּכל ָּכְך ָיֶפה, ַּגם ֶהָחרּוז ַּגם ַהִּצְלצּול ְוַהּתֶֹכן ְמֻיָחד 

ְּבִמינֹו. ַיֲהדּות ֲאָרם צֹוָבא ַיֲהדּות ְמֻיֶחֶדת, ְוָהָיה ָלֶהם ֵּבית 

ְּכֶנֶסת ַעִּתיק ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ַמֵּצָבה ֶׁשָּכתּוב ָּבּה "ַעד ָּכאן ִהִּגיַע 

יֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה". ְואֹוְמִרים ֶׁשַּגם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָהַעִּתיק 

ְּבֶג'ְרָּבא ֵיׁש ָּדָבר ָּכֶזה. ֲאָבל ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֲאָרם צֹוָבא 

ֶזה ַהְּמקֹוִרי ְוֹלא ֶׁשל ֶג'ְרָּבא, ָלָּמה? ִּכי ַמה ֵיּׁש ְליֹוָאב 

ֶּבן ְצרּוָיה ַלֲעׂשֹות ְּבֶג'ְרָּבא?! ֲאָבל ַּבֲאַרם צֹוָבא ָכתּוב 

"ְּבַהּצֹותֹו ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבה, ַוָּיָׁשב יֹוָאב 

ַוַּיְך ֶאת ֱאדֹום ְּבֵגיא ֶמַלח ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף" )תהלים ס' 

ב'(. ְואּוַלי ַהַּמֵּצָבה ַהּזֹאת ָהָעְתָקה ִמָּׁשם ְוֶהֱעִבירּו אֹוָתּה. 

אֹו ֶׁשַהִּסּפּור ֹלא ְמֻדָּיק, ְוַכָּמה ְפָעִמים ָרִאינּו ֶׁשִּסּפּוִרים 

עֹוְבִרים ֵמֵעָדה ַאַחת ַלְּׁשִנָּיה. )גליון 144 הערה 1(.

ג. ַּבָּפָרָׁשה רֹוִאים ֵאיְך מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ׁשֹוֵלַח ִמְכָּתב ְלֶמֶלְך 

ֱאדֹום, "ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום" 

)במדבר כ' י"ד(, ְוִלְכאֹוָרה ָמה ָצִריְך ִלְכּתֹב לֹו? "ּכֹה ָאַמר 

ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל", ֶׁשֲהֵרי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ֶמֶלְך, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

"ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך" )דברים ל"ג ה'(, "ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל" )בראשית ל"ו ל"א(, ְוַהַּכָּוָנה ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. 

ֲאָבל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָנו ְּבִטְבעֹו ְוהּוא כֹוֵתב לֹו ָּכָכה: "ּכֹה 

ָאַמר ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר 

ְמָצָאְתנּו". ַאַחר ָּכְך הּוא אֹוֵמר לֹו: "ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ַוִּיְׁשַמע 

קֵֹלנּו ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים" )במדבר שם י"ד-

ט"ז(, ֵאיֶזה ַמְלָאְך? ִאם ּתֹאַמר ִלי ֶׁשֶּזה ַמַּכת ְּבכֹורֹות, 

ֲהֵרי ֶזה ָהָיה ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח ְוֹלא 

ַעל ְיֵדי ָׂשָרף, ְוִאם ֵּכן ִמי ֶזה ַהַּמְלָאְך? ֶאָּלא ֶזה מֶֹׁשה 

ַרֵּבנּו ְבַעְצמֹו!  ְוִאם ֵּכן הּוא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר "ַוִיְּׁשַלח 

ְכֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵלַח ְלֶמֶלְך  ִּכי  ִמִּמְצַרִים",  ַוּיֹוִציֵאנּו  אֹוִתי 

ֱאדֹום ָאז ַּתְרֶאה לֹו ֶׁשַאָּתה ֶמֶלְך ֹלא ָפחֹות ִמֶּמּנּו, ֲאָבל 

ֵאֶצל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה, ְוָלֵכן הּוא ָאַמר "ַוִּיְׁשַלח 

ַמְלָאְך", ְוזֹו ֲעָנָוה ֲאִמִּתית. רֹוִאים ִמָּכאן ַּכָּמה ָחׁשּוב 

ָלָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ָעָנו. )גליון 70 אות ט'(.

ד. ָּכתּוב "ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב" 

]ַרֵּבנּו יֹוֵסף  "ָמָרן  )דברים ל"ג ד'(, מֶֹׁשה ָראֵׁשי ֵתבֹות 

ֶׁשִּקַּבְלנּו  ָערּוְך[  ְוַהֻּׁשְלָחן  יֹוֵסף  ַהֵּבית  ְמַחֵּבר  ָקארֹו 

הֹוָראֹוָתיו". ְוֶהָחָכם ַרִּבי ְיהּוָדה ַחּיּון ְׁשִליָט"א ָאַמר עֹוד 

ֶרֶמז, ַּבָּפסּוק ְּבָפָרַׁשת ְרֵאה: "ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים 

ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ֱאֹלֵקי ֲאבֶֹתיָך 

ְלָך ְלִרְׁשָּתּה" )דברים י"ב א'(, ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון 

סֹוֵפי ֵתבֹות "ָמָרן", ִּכי ָכאן ָּבָאֶרץ ְצִריִכים ִלְׁשמַֹע לֹו. 

)גליון 71 הערה 13(.


