בס"ד

העלון המשפחתי לעיון בפרשה ובהלכה סביב שולחן השבת לע"נ הרב שמעון בן שמחה ע"ה ולע"נ רבקה בת יוסף ע"ה

פרשת "וירא" התשע"ד

גם לוט הכניס אורחים ואם כן מה ההבדל בינו לבין הכנסת האורחים של אברהם?
לאורך כל הסיפור של המלאכים שבאו לאברהם אנו רואים כפילות ודואליות  ,יש תמיד פניה
להשם ומיד לאחר מכן במקביל פניה לשלשת האורחים.
בפס' ב' נאמר "והנה שלשה אנשים נצבים עליו" ובמקום שאברהם יתיחס לאנשים הוא
מתיחס להשם ואומר "א-ד-נ-י אל נא תעבור מעל עבדך".
כפילות זו נמצאת גם בפס' א' "וירא אליו השם" ומיד עוברים לאורחים "והנה שלשה אנשים
נצבים עליו"
גם בהמשך בפסוקים ג' ו ד' "א-ד-נ-י אל נא תעבור מעל עבדך" ומיד הוא פונה לאורחים "יוקח
נא מעט מים ורחצו רגליכם".
כפילות זו באה להראות את המיוחדות של הכנסת האורחים של אברהם אבינו.
אברהם אבינו רואה את גילוי השכינה לא ע"י איזו הרגשה של רוחניות על טבעית אלא הוא
רואה אותה דוקא ע"י אנשים ואינטראקציה עם המציאות הגשמית הטבעית החומרית.
אברהם מוריד את הגילוי האלוקי המופלא דרך מלאכים לגילוי השכינה והאלוקות דרך קשר עם
אנשים .
הכנסת האורחים של אברהם אבינו פירושה הכנסת יחידו של עולם למציאות הגשמית.
במילים אחרות ,ראיית האלוקות לא רק במצבי קודש או במקומות מקודשים אלא גם ובמיוחד
במצבים הנראים כחול כמו אכילה ושתיה (סולת ,עוגות ,בן בקר) ובאנשים הנראים כחול
(אורחים בדמות ערבים!).

למה אומרים למלאכים בערב שבת "צאתכם לשלום" לפני הסעודה ולא לאחריה ?
אברהם נותן אוכל לאורחים ואילו אנו מקבלים את המלאכים בכל ליל שבת ואומרים "שלום
עליכם מלאכי השרת" אבל מיד לפני הקידוש ושתית היין והאכילה אנו אומרים "צאתכם
לשלום" כיון שאברהם החליט לתת אוכל למלאכים מאחר שחשב שהם בני אדם אבל אנו
יודעים שהאורחים הבאים לביתנו בליל שבת הם מלאכים ,ומלאכים אינם אוכלים ואינם
שותים ולא יהיה מנומס ויפה שישארו ויראו אותנו שותים יין ואוכלים ומתענגים והם לא
יכולים לעשות זאת לכן אנו נפרדים מהם לפני הסעודה..............
העלון מוקדש לעילוי נשמת :

הרב שמעון בן זילפה ע"ה ,רבקה בת יוסף ע"ה ,יפה בת שמעון ע"ה ,בת שבע בת אפרים ע"ה ,יוסף בן שלמה ע"ה ,הרב שמחה בן אפרים
ע"ה ,זילפה בת יואב ע"ה ,הרב אור שרגא בן שמואל ע"ה ,הרב יוסף חיים בן יעקב ע"ה ,אריאל צבי בן אליעזר ע"ה .מאשה מרים בת
יצחק אריה ע"ה .ליאת בת אהרן ע"ה .שמואל בן איסר ישראל הכהן ע"ה .יהונתן דוד בן יהודה מיכאל ע"ה .בת שבע בטי בת שלמה
ע"ה .שלמה בן יוסף ע"ה .אלישר צבי בן שמחה ע"ה.

כל הזכויות שמורות למחבר מרדכי אפרתי efratis@neto.net.il

9919120250

האם מותר להעביר עציץ ממקום למקום בשנת השמיטה (לא בשבת אלא בימות החול) ?
מותר להעביר עציץ בשנת השמיטה (לא בשבת וראה בשאלה הבאה להלן) אפילו עציץ נקוב בתנאי שמעבירים
ממקום למקום בתוך בית מקורה ובתנאי שזו קומה גבוהה.
אסור להוציא עציץ מהבית וממקום מקורה אל מחוץ לבית אא"כ הניח תחתיו כלי ועטף אותו בניילון.

האם מותר לטלטל או להרים או להניח על קרקע עציץ בשבת (לא בשנת שמיטה) ?
הבעיה

הצמח הנמצא בעציץ יונק מהאדמה וכאשר מזיזים את העציץ או מרימים אותו אנו מנתקים את הצמח מיניקתו
וזוהי אותה פעולה של קוצר .מאידך אם העציץ מונח ע"ג ריצפה מרוצפת הרי שאינו יונק מהאדמה ואולי אין כאן
בעיה של תולש או קוצר ?

ההלכה

עציץ הוא מוקצה ואסור לטלטלו אלא רק לצורך מקומו או גופו.

גם אם מטלטל עציץ לצורך גופו או מקומו אסור מן התורה ליטול עציץ נקוב המונח ע"ג קרקע (לא מרוצפת) ולהניחו
ע"ג מקום המפסיק בינו לבין הקרקע כמו שולחן ,מדף וכד'
חכמים אסרו (איסור מדרבנן) ליטול עציץ שיש בו נקב המונח על הקרקע ולהניחו ע"ג יתדות או כל מתקן אחר
המשאיר את הנקב שבו (שהוא מקור יניקתו) חשוף לקרקע
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והנחתם"(הפרט
עציצים
איסור בהגבהת
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האם מותר להכניס או להוציא פרחים ועשבי בשמים מאגרטל בשבת ?
הבעיה

הוצאה המים שבאגרטל דומה לקצירה והכנסת הפרחים למים בשבת האם היא כזריעה

ההלכה

מותר להכניס פרחי נוי  ,עצי בשמים וכד' לאגרטל בשבת בתנאי שהמים היו באגרטל לפני שבת ובתנאי שהפרחים
כבר פתוחים ולא יפתחו יותר ע"י המים ובתנאי שאינם מוקצה אלא כבר מערב שבת תיכנן להשתמש בהם.

מותר להוציא פרחים מאגרטל עם מים בתנאי שלא היכו שרשים כיון שאין הכונה בהנחתם לשם זריעה אלא כדי
לשמרם לנוי ולריח (משא"כ בגרעין אבוקדו שהניחו על כוס מים שאסור להניחו או להגביהו מהמים)
בכל מקרה ,האגרטל אינו מוקצה ומותר לטלטלו
שאלה למחשבה :מדוע הקב"ה הרס את סדום הרי בעולם העתיק היו ממלכות רבות שהתנהגו באכזריות וברוע לא
פחות מסדום ? (רמז :רמב"ן)

"ויטע אשל בבאר שבע" – למה אברהם נטע דוקא אשל
ולא עץ אחר?

אברהם בא לתקן ע"י התנהגותו את הפגמים שנעשו בעולם
לפני בואו
אדם הראשון חטא ע"י אכילה (אכל מעץ הדעת)
נח חטא ע"י שתיה (שתי יין והשתכר)
לוט חטא ע"י לינה ושינה בכך ששכב עם בנותיו

נמצא שהפגמים היו אכילה ,שתיה ,לינה ולכן אברהם נוטע
דוקא "אשל" כיון שהמילה "אשל" היא בר"ת אכילה ,שתיה,
לינה  ,דברים שאותם אברהם בא לתקן (ע"פ הגר"א).

.2חוג תהילים "תפארת אריאל" בע"ה בשבת במרכזי בשעה 20:99
" . 1כולל יום השישי" קורא לך !!!!! בית מתיתיהו  0:09עד 29:99
לשבת!!! בוא לכולל יום השישי!!!

הכן עצמך

אים אתה פנוי בבוקר ,או שיש לך קרובים
הפנויים בבוקר ,בוא ללמוד איתנו במסגרת
דתית לאומית קצת גמרא ,קצת הלכה וקצת
(ללא תשלום)
פרשת השבוע
פרטים( 9919120250 :מרדכי)

