
עם סיומו של חג השבועות, הסתיימה 

לה בעצם תקופה ארוכה של חמישים 

חג  במועד  שתחילתם  התעלות,  ימי 

שבוע  השבועות.  בחג  וסיומם  הפסח 

איזה  יש  עדיין  השבועות,  חג  אחרי 

שימים  בכך  השבועות,  לחג  שייכות 

קרבנות  הקרבת  השלמת  ימי  הם  אלו 

רבות  קהלות  נוהגים  כן  ומחמת  החג, 

אך  אלו.  בימים  תחנון  אומרים  שאין 

הסתיימה  כבר  זו  תקופה  גם  כעת, 

מצויידים  קיץ,  לתקופת  ונכנסנו  לה, 

רב  רוחני  תוכן  של  עשירה  בצידה 

ימים  באותם  נפשינו  שהתמלא  עצמה 

נפלאים.

התקופה הזו של השנה, לאחר סיומם 

לתקופה  נחשבת  המועדים,  ימי  של 

הרע,  לכוחות  אחיזה  יותר  יש  שבה 

זו  בעונה  הטבע  דרכי  פי  על  שכן 

והולכים,  המתחממים  הימים  של 

מתגברים הנסיונות של היצר הרע בכל 

החזקות  המסגרות  כאשר  התחומים, 

של כל השנה מתפרקות ונחלשות. 

הדברים,  ברוחניות  גם  לכך,  מעבר 

בה  השנה,  של  זו  תקופה  כאשר 

שרבים  הפרשות  את  קוראים 

מהפרקים שבהם עוסקים בגנותם של 

בני ישראל, החל מפרשת המתאוננים 

הקודמת,  השבוע  בפרשת  והמתאוים 

בשבוע  המרגלים  בפרשת  וממשיך 

בני  של  שהותם  את  שהאריכה  זה 

ישראל במדבר וגרמה לכך שדור יוצאי 

מצרים לא נכנסו אל הארץ המובטחת, 

עובר דרך פרשת קורח ועדתו בשבוע 

מריבה  מי  פרשת  לקריאת  עד  הבא, 

ואהרן  רבינו  משה  על  נגזר  שבעטיה 

מה  ישראל,  לארץ  להכנס  שלא  הכהן 

ישראל  שארץ  לכך  בעקיפין  שגרם 

קבוע  באופן  נשארו  לא  המקדש  ובית 

מרבותינו,  המקובל  וכפי  ישראל.  לבני 

אכן  התורה  קריאת  שפרשות  הרי 

כך  הזמן,  על  וגורמות  משפיעות 

העוסקות  אלו  פרשות  שקריאת 

בעם  שהיו  רצויים  הבלתי  בזמנים 

ישראל, גורמת לאחיזה יותר חזקה של 

כחות הרע.

ועם  הרע  כוחות  עם  להתמודד  כדי 

מעת  והולכים  המתגברים  הנסיונות 

חזקה  אחיזה  לה  שנצרכת  הרי  לעת, 

יכול  ככה  רק  הקדושה,  בשורשי  יותר 

אותם  כל  על  ולגבור  לנצח  האדם 

כוחות לא רצויים.

ומפי  מפיהם  מרבותינו,  לנו  מקובל 

והעיקרי  הראשון  הדבר  כי  כתבם, 

התגברות  מול  כנשק  המשמש 

ידי  על  הוא  והקשיים,  הנסיונות 

לימוד  של  ואיתנה  חזקה  קביעות 

ליצר  התבלין  שהוא  הקדושה,  התורה 

הרע וחיילותיו, וקדושת התורה בכוחה 

והמסטינים,  המפריעים  כל  על  לגבור 

ועל ידי העיסוק והיגיעה בדברי התורה 

מקום  הרע  היצר  מוצא  אין  הקדושה 

פנוי במוח כדי להתפס עליו.

הרע,  היצר  את  לנצח  בכדי  זאת,  עם 

נתן לנו הקדוש ברוך הוא כלי תגבורת 

לתחמושת, וזאת על ידי ריבוי המצוות 

כפי  האדם.  את  המקיפות  המעשיות 

במנחות  בגמרא  הקדושים  שחז"ל 

עליה  ציצית,  מצוות  בשבח  מפליגים 

השבוע,  פרשת  בסוף  קוראים  אנו 

את  ולגרש  לנצח  קדושתה  שביכולת 

היצר הרע באופן מופלא ביותר.

היה  מעשה  כי  לנו,  מספרת  הגמרא 

שנקלע  המדרש  בית  מתלמידי  באחד 

לנסיון עבירה חמור ביותר, ובעת שגבר 

הצליח  פתאום  לפתע  עליו,  הנסיון 

הדבר  את  והסביר  הנסיון,  על  לגבור 

ציצית,  במצוות  שנזכר  ידי  שעל  בכך 

כארבעת  הציצית  חוטי  עליו  נדמו 

הוא  ברוך  שהקדוש  כך  על  עדים 

ועתיד  עבירה  מעוברי  להפרע  עתיד 

לשלם שכר טוב לאלו שמתגברים על 

הנסיונות, וכך הצליח לגבור על הנסיון. 

מכחה של אותה עמידה בניסיון, אותה 

ראתה אשה גויה עשירה ביותר, עמדה 

שליש  נכסיה,  כל  את  וחילקה  היא 

ושליש  לעניים,  שליש  למלכות,  נתנה 

בה  המדרש  לבית  ובאה  בידה,  נטלה 

להתגייר.  וביקשה  תלמיד,  אותו  למד 

תלמיד  אותו  זכה  דבר,  של  בסופו 

לעשירות ולהצלחה רבה, בזכות אותה 

עמידה בנסיון, שבאה עליו מכוחה של 

על  להתגבר  לו  שעמדה  ציצית  מצוות 

הנסיון הקשה בו עמד.

כולם,  המצוות  כל  של  הכוח  היא  כך 

ידם  על  לעמוד  כנשק  לנו  ניתנו  שהם 

בנסיונות התכופים העומדים עלינו.

של  שכוחה  וכמה,  כמה  אחת  על 

קדושת השבת, הקדושה העליונה מכל 

הקדושות, לעמוד לעזר ולסיוע לאדם, 

העומדים  החיים  נסיונות  כל  מול 

ושוטפים מכל עבר.

כוחות  מתגברים  בהם  שכזה,  ובזמן 

ובאים,  המתחדשים  והנסיונות  הרוע 

את  להגביר  מלבד  אחרת  דרך  אין 

כדי  לעזר  שיעמדו  הקדושה  כחות 

להדוף את אותם נסיונות.

אחד הדרכים לכך, הוא על ידי תוספת 

ידי  ועל  השבת,  קדושת  על  שמירה 

שבכך  החול,  על  מהקודש  הוספה 

הקבועה  השבת  מקדושת  מכניסים 

לתוך  בראשית,  ימי  מששת  ועומדת 

אותם ימים של חולין שבהם הקדושה 

מכוסה ונעלמת.

מוקדם  שבת  מקבל  אדם  כאשר 

יותר,  מאוחר  אותה  מוציא  או  יותר, 

יותר  נזהר  הוא  שבכך  העובדה  מלבד 

הרי  עצמה,  השבת  של  קדושתה  על 

קדושה  לעצמו  מוסיף  גם  הוא  שבכך 

ולסיוע  לעזר  לו  שתעמוד  קדושה,  על 

בכל תהלוכותיו.

ימי ביכורי ענבים

גליון 85    ערב שבת שלח    ט"ו סיון תשע"א  

                   הדה"נ    מוצ"ש     ר"ת
ירושלים     

בני ברק
חיפה

באר שבע
ניו יורק
לונדון

9:04      8:29       7:11  
9:01      8:31       7:27  
9:02      8:33       7:19  
8:59      8:29       7:24  
9:41      9:20       8:09  

10:32     10:35       8:49  

כי  מאוד,  ידוע  חז"ל  מאמר  ישנו 

שבתות,  שתי  ישראל  שמרו  אלמלא 

מיד היו נגאלים. ורבותינו אומרים, כי 

עליו  במדבר,  שהיה  העצים  מקושש 

עשה  השבוע,  בפרשת  לומדים  אנו 

לשהותם  השניה  בשבת  הדבר  את 

של ישראל במדבר לאחר מתן תורה, 

כך שלולי אותו מקושש עצים, היתה 

לא  שמלבדו  כיון  מיד,  הגאולה  באה 

ההין אחד לחלל את השבת.

ומה אירע לאחר מכן?

שיהיו  זכינו  לא  עדיין  שמאז  כנראה 

עם  כל  בהם  ברצף,  שבתות  שתי 

ישראל ישמרו את השבת.

המקושש  הרי  זועקת,  והתמיהה 

ישראל  את  להרתיע  במעשיו  התכוון 

חילול  חמור  כמה  עד  להם  ולהראות 

המר,  סופו  את  ראו  כולם  ואכן  שבת, 

בכך שהוציאו אותו לסקילה, ואם כך 

ישראל  עוד  שמרו  לא  שוב  כי  היתכן 

את השבת בצורה מושלמת?

כיון  כי  היא,  התשובה  כרחינו  בעל 

העסק  השבת,  את  אחד  חילל  שכבר 

התוצאה  את  שראו  ולמרות  התקרר, 

הדבר  אותו  היה  לא  כבר  זה  העגומה, 

לא  היום  ועד  ומאז  לכן,  קודם  כמו 

את  ישמור  כולו  ישראל  שעם  זכינו 

השבת לפחות שתי שבתות.

וללמדנו בא, עד כמה השפעה עמוקה 

דורות.  לדורי  אחד,  שבת  חילול  של 

שנתחזק  ככל  מרובה,  טובה  ומדה 

ישפיע  כך  השבת,  שמירת  בענין 

שנזכה  עד  זולתנו,  על  גם  הדבר 

לגאולה השלמה בקרוב.

מיד נגאלים



ויכולו  שפירש,  יד  כתב  אפרים  רבינו  בפירוש  ראיתי 

העצמות  אלו  צבאם  וכל  לגוף,  רמז  והארץ,  השמים 

והגידים, ויכל אלוקים ביום השביעי, כלומר גמר מלאכתו 

עדיין  לו  אין  העובר  שיצא  לאחר  כי  הפה,  והוא  שבאדם, 

שכתוב  כמו  שביעי  הפה  קורא  ולכן  שיניים,  ולא  דיבור 

אזנים,  ב'  עינים  ב'  בנפש,  שערים  שבעה  יצירה,  בספר 

יום  את  אלוקים  ויברך  שביעי,  הוא  והפה  נחירים,  ב' 

האברים  מכל  בפה  הוא  ברוך  הקדוש  שבחר  השביעי, 

ללמוד בו תורה ולשבח לה' יתברך ולייחד שמו המיוחד, וכן 

לשונו. כאן  עד   ,(397=) בפ"ה  שב"ח  גימטריא  השביע"י 

ולפי זה שהפה שביעי, והוי דוגמת השבת שהקדוש ברוך 

הוא בחר בו, אתי שפיר שצריך לשבח ולומר זמירות ביום 

השבת וללמוד בתורה ולקדש פיו ולשונו שלא ידבר דבורי חול 

ודברים בטלים, יבוא שביעי ויתענג בשביעי בתורה ושירות 

ותשבחות, ללמוד וללמד לשם ה' אשר בחר בשבת ובפה.

פני דוד לחיד"א, בראשית אות ל"ג

ִאיׁש  ַוִּיְמְצאּו  ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְהיּו 
ְמקֵֹׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת:      (במדבר טו, לב)

למשה  הקב"ה  לו  אמר  עצים,  מקושש  איש  וימצאו  אליהו:  דבי  תנא 
חלל זה את השבת. אמר לפניו: רבונו של עולם! אתה יודע, בכל יום תפילין 
בראשו תפילין בזרועו, ורואה אותן וחוזר בו, עכשיו שאין עליו תפילין חלל 
זה את השבת. אמר לו הקב"ה למשה, צא וברור להם דבר שינהגו בו בשבת 

ובימים טובים, שנאמר ועשו להם ציצית לדורותם וגו'.

ילקוט שמעוני

נשאלת השאלה, הרי הטעם שבשבת אין מצות תפילין, לפי שהתפילין 
הם אות והשבת היא אות, ונמצא שבשבת אין צריכים את אות התפילין, 
מעתה אם כך מה היה צורך במצוות תפילין כדי להזכיר לו שלא יחלל את 

השבת, הרי השבת עצמה היא אות בדיוק כמו התפילין?

של  כוחה  ווארשא,  של  רבה  זצ"ל  פייגנבוים  יצחק  רבי  ביאר  אלא, 
השבת לשמש כאות לאדם הוא רק כאשר האדם שומר את השבת, אבל 
מי שאינו שומר את השבת, ומחלל אותה, אין השבת משמשת עבורו אות.

לו  שימשה  לא  השבת  שוב  השבת,  את  לחלל  המקושש  שבא  כיון 
כאות, שעל שמירת השבת עצמה אין השבת משמשת אות, ולפיכך טען 
משה רבינו, שמכשול כזה יכול לבוא רק משום שאין האדם מוקף במצוה 
ביכלתה  שהיא  ציצית,  מצות  את  הוא  ברוך  הקדוש  איפוא  נתן  אחרת, 
התורה  כל  כנגד  שקולה  שהציצית  כיון  שבת,  מחילול  האדם  את  לשמור 
כפי שהשבת שקולה כנגד כל התורה, ולכן יכולה אות הציצית לשמור אף 
יצחק פני  אור  מחילול שבת.         

לשון חכמים

פרשת השבת

פניני הלכה
מרובי  רבות  שמחות  נערכות  בהם  אלו,  בשבתות  שאלה: 
שמסדרים  רבים  במקרים  קורה  הרע,  עין  בלי  משתתפים 

שולחנות לצורך הסעודות בעיצומו של השבת.
האם מותר לסדר שולחנות המורכבות בפלטה מעל רגלים ניידות 
משני  הרגלים  נתינת  ידי  על  הרגילה,  בדרך  השבת  של  בעיצומה 

הצדדים ועליהם מניחים את הפלטה?
תשובה: מעיקר הדין הדבר מותר ללא כל חשש. ומכל מקום יש 
בידיו  הפלטה  את  קודם  יחזיק  להחמיר,  והבא  בכך,  להחמיר  צד 

באויר, ולאחר מכן יכניס את הרגלים אל מתחת לפלטה.
הוא  אם  אפילו  בשבת  אוהל  של  תבנית  לבנות  אסור  ונימוקים:  מקורות 
דבר עראי, ואף העושה אוהל שלא על מנת להשתמש תחתיו כלל ואין 
לו כל צורך בחלל שתחת האוהל, הדבר אסור. אמנם, להלכה נפסק, כי 
האיסור בבניית אוהל עראי שאינו עשוי להגן מפני השמש או הגשם, הוא 
רק באופן שבונה גם את המחיצות וגם את האוהל מלמעלה, אך אם הוא 
רק פורס אוהל מלמעלה בלא מחיצות, ואינו עושה זאת כדי להגן משמש 
או גשם, אין בכך כל איסור. ולכן באופן שהוא מניח רק רגלים, שאין בהם 
סימן  ערוך  בשולחן  נפסק  שכן  וכפי  איסור.  בכך  אין  להלכה  מחיצות, 

שט"ו סעיף ג'.
האוהל  שאם  ראשונים,  ועוד  הרשב"א  שדעת  הביאו  שהאחרונים  אלא 
מפני  להגן  עשוי  אינו  אם  אפילו  תחתיו,  שימוש  לצורך  נפרס  מלמעלה 
זאת  ולאור  מחיצות.  מניח  לא  אם  גם  אסור  הדבר  גשם,  או  שמש 
גם  שעשויים  שלנו,  בשולחנות  להחמיר  מקום  שיש  לדון  שכתבו  יש 
(ראה  בזה  וכיוצא  נוחות  ביתר  הרגלים  להנחת  כגון  תחתם,  להשתמש 
הרוצה  זאת,  לאור  כח).  הערה  יז  סעיף  ט'  פרק  א'  חלק  שבת  ארחות 
להחמיר יניח קודם את הפלטה באויר, ואחר כך יכניס את הרגלים למטה, 
בסדר  שמשנה  כיון  גמורות,  מחיצות  עושה  אם  גם  מותר  זה  שבאופן 

בניית האוהל, וכפי שנפסק בשולחן ערוך שם סעיף ו'.

הקב"ה  לו  אמר  עצים,  מקושש  איש  וימצאו  אליהו:  דבי  תנא 

יודע,  אתה  עולם!  של  רבונו  לפניו:  אמר  השבת.  את  זה  חלל  למשה 

עכשיו  בו,  וחוזר  אותן  ורואה  בזרועו,  תפילין  בראשו  תפילין  יום  בכל 

שאין עליו תפילין חלל זה את השבת. אמר לו הקב"ה למשה, צא וברור 

ציצית  להם  ועשו  שנאמר  טובים,  ובימים  בשבת  בו  שינהגו  דבר  להם 

לדורותם וגו'.

ילקוט שמעוני פרשת שלח אות תש"נ

שמירת  על  הציווי  את  שכח  לא  המקושש  הרי  השאלה,  נשאלת 

היה  מה  כך  ואם  זאת,  למרות  ועשה  כך  על  בו  התרו  שהרי  השבת, 

מועיל לו התפילין? מה יועיל לאחד כזה הציצית שהוא לובש?

המקושש  הרי  באמת  כי  זצ"ל,  ברזל  עזרא  חיים  רבי  ביאר  אלא, 

התכוון לשם שמים, אך מכל מקום הוא נתבע על כך, כי צריך לעשות 

היה  ואם  שמים.  לשם  שהוא  חושב  שהאדם  מה  ולא  אומר  שה'  מה 

היתה  המצוה  שסגולת  הרי  ציצית,  מצוות  את  או  תפילין,  מצוות  לו 

ברוך  הקדוש  נתן  שכך  וכיון  כזו,  טעות  לידי  יגיע  שלא  עליו  שומרת 

במצוה  מוקפים  יהיו  בשבת  שגם  כדי  ציצית,  מצוות  את  ישראל  לעם 

כפי  המצוות  את  לקיים  החובה  את  לאדם  להזכיר  רבה  שסגולתה  כזו 

שהצטוה, בלא התחכמות.

עיוני רש"י

אמרת השבת



בימים ההם, לפני למעלה ממאתיים שנה, ברוב תפוצות הגולה 

אנו.  בימינו  מוכרים  שהם  כפי  בסגנונם  ישיבות  עדיין  היו  לא 

הישיבות הקדושות אכן היו קיימות בעם ישראל משחר היותם 

לעם ואף טרם לכך, כפי שאמרו חכמינו זכרונם לברכה 'מעולם 

הישיבות  של  צביונם  זאת  עם  אך  מאבותינו',  ישיבה  פסקה  לא 

מתאספים  היו  ועיר  עיר  כשבכל  הערים,  רבני  ידי  על  היה  לרוב 

בני התשחורת לשמוע ולקבל את דרך הלימוד מפי רב המקום 

מכל  נהרו  אליהם  גדולים  רבנים  היו  נדירות  לעתים  והאיזור. 

זה  היה  לא  עדיין  אך  תורה,  מהם  לשמוע  כדי  מסביב  המדינה 

דבר ממוסד.

עד שבא רבי חיים וואלאז'ינר זצ"ל, וחידש מושג חדש, בבניית 

מקום תורה מרכזי, עם בנין בית המדרש מיוחד לבחורי הישיבה, 

יחד עם נטילת העול הכבד להחזקתם וכלכלתם של מאות בני 

החזקת  בצורת  אדירה  מהפכה  משום  שהיוה  דבר  הישיבה, 

ישיבה. בברכתו של רבו הגאון החסיד מוילנא, הוקמה הישיבה 

הקימה  השנים  במשך  וכך  ותפילות,  דמע  נחלי  עם  בוואלאז'ין 

לגיונות של גדולי תורה ויראה שהאירו את שמי היהדות כולה. 

"אם  בתואר  המיוחדת  הישיבה  נודעה  שנים,  עשרות  במשך 

הישיבות", ואף לאחר שהרעיון הכה גלים בכל תפוצות ישראל, 

ונוסדו עוד ועוד ישיבות בכל פזורות עמנו, עם זאת התואר "אם 

הישיבות" נותר לשמש את הישיבה הגדולה שבוואלאז'ין.

של  בזמנו  בוואלאז'ין  הישיבה  של  היחודיים  המאפיינים  אחד 

לשעות  הצטמצמו  לא  הישיבה  שסדרי  בכך  היתה  הגר"ח, 

מסויימות, ואף לא ללימוד מסכתות מסויימות. במשך כל שעות 

היממה בלא הפסקה, נשמע קול התורה מהיכל הישיבה, כאשר 

המדרש  בית  את  ממלאים  בחורים  של  משמרות  משמרות 

כך  השנה.  ימות  בכל  והלילה  היום  שעות  כל  במשך  בתורניות 

גם למדו את כל מסכתות הש"ס מזרעים ועד טהרות מצד לצד.

שהנהיג  הישיבה  סדרי  הם  מה  חיים  רבי  את  אדם  פעם  שאל 

ולא  ושינה  לאכילה  סדרים  שיש  הנהיג  כי  והשיב:  בוואלאז'ין, 

עוד.

האיר  חיים  ורבי  זו,  מובנת  בלתי  תשובה  לפשר  השואל  תמה 

את עיניו, כי זה אומר שבמשך כל הזמן מעבר לשעות האכילה 

זמן  אין  התורה  שללימוד  כך  התורה,  בלימוד  עסוקים  והשינה, 

מיוחד ומוגבל.

לעתים  הוא  אף  משתדל  היה  ובעצמו,  בכבודו  גופא,  חיים  רבי 

רבות להיות יוצא ונכנס לבית המדרש אף בלילי שבתות, בכדי 

להתוודע ולהתגלות שבני הישיבה אכן עוסקים בתלמודם בכל 

עת, ושלא יכבה נר התורה לעולם ועד.

עד  בישיבה  לומד  עצמו  חיים  רבי  היה  הכפורים,  יום  במוצאי 

ההיא  בעת  שמא  מחשש  זאת  בלילה,  עשרה  שתים  השעה 

בשעה שכל אחד עייף ויגע מעבודת היום הקדוש, לא ימצא מי 

שילמד, לפיכך נטל על עצמו טורח זה.

שיעורו  את  משמיע  חיים  רבינו  הישיבה  ראש  היה  יום  מידי 

מכריכה  המסכתות  סדר  לפי  לומד  היה  ובה  בגמרא,  היומי 

כפי  הלימוד  דרכי  את  מלמד  היה  בשיעוריו  כאשר  לכריכה, 

למישור,  העקוב  בהפיכת  מוילנא,  הגר"א  הגדול  מרבו  שקיבל 

ובחתירה לעומק הפשט אליבא דאמת ללא פלפולים מסביב.

בישיבה  שיעור  מוסר  היה  בשבתו,  שבת  מידי  הקיץ,  בשבתות 

היטב  שהתקבלו  השכל  מוסר  מפיו  מפיק  והיה  אבות,  במסכת 

שיעורים,  אותם  דברי  יסודות  השומעים.  כל  של  בלבותיהם 

רבי  תבע  מיוחד  באופן  חיים".  "רוח  בספרו  מכונסים  הם  הלא 

שמחה,  מתוך  יהיה  התורה  לימוד  שכל  שיעורים,  באותם  חיים 

אם משום התועלת שבה, כי הלומד בשמחה בשעה אחת ילמד 

מחמת  ואם  עצבות,  מתוך  שעות  בכמה  שילמד  ממה  הרבה 

ברוך  הקדוש  של  שעשועיו  היא  התורה  שהרי  עצמו,  הלימוד 

ובאה  ושמחה,  ורחמים  רצון  עת  הוא  בה  שעוסקים  ובעת  הוא, 

בדבר  שישמח  וצריך  לבריות,  מטיב  ומשמחתו  לעולם,  טובה 

גדול כזה.

עת  בכל  בישיבה  מרוממת  שמחה  הנהגת  היתה  זאת,  לאור 

חיים  רבי  היה  השבת,  בסעודות  אף  כי  הוא  פלא  לא  מצוא. 

הסעודות  ובתוך  הישיבה,  מתלמידי  אחדים  שולחנו  על  מארח 

קירוב  מתוך  טהורה,  שמים  ויראת  תורה  בהם  מרביץ  היה 

הישיבה  בחורי  על  עברו  המועדים  ימי  חכמים.  ושימוש  לבבות 

מיוחד  כשבאופן  מיוחדת,  בגילה  הישיבה  ראש  של  במחיצתו 

שמחים  היו  בהם  הסוכות,  חג  בלילות  ביטוי  לידי  הדבר  בא 

שעות  במשך  המועד,  מימי  יום  בכל  רבותיהם  עם  הישיבה  בני 

שמחת  גם  כך  ומחולות.  ובריקודים  פסוקים  בקריאת  ארוכות, 

כלות  עד  רוקדים  כשהיו  גדול,  שם  לה  קנתה  בישיבה,  תורה 

הנפש, ובסיום ההקפות היו אומרים "עלינו לשבח" כמו בימים 

הנוראים בכריעה והשתחויה.

מעשה לשבת

דבריהם הם זכרונם
רבי שמעון סופר זצוק"ל הי"ד אב"ד ערלוי בעל "התעוררות תשובה" – כ"א סיון תש"ד

הרב מערלוי, נודע במיוחד בדורו בגודל צדקותו ויראת ה' המופלגת שבערה בקרבו, יחד עם ענוות 
אמת שהצטיין בה באופן מיוחד במינו. במשך למעלה מששים שנות כהונתו ברבנות ערלוי, הוצעו לו 
משרות רבניות בערים גדולות יותר, אך בענוותנותו סירב לעזוב את עירו ערלוי, שם שקד על תורתו 

ופרסם את כתבי אבותיו וזקניו, יחד עם כתביו שלו אותם פרסם בעילום שמו.

עמד  סופר,  החתם  בעל  זקינו  של  משה"  "תורת  הספר  כתבי  בין  הצניע  אותה  מעון"  "שיר  בספרו 
ופירש את הפסוק "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם" באופן 

זה:

ראשון  ומיום  השבת,  לחילול  יבואו  שלא  עניינים  מיני  בכל  מאוד  וחרדים  יראים  ההורים  היו  אילו 
בשבוע היו חושבים מחשבות שונות על כל מעשיהם בכל השבוע שלא יכשלו בשבת הבאה מאומה 
בחילול שבת, הרי שבראות הבנים כך את חרדת אביהם על השבת, היה מתגדל בעיניהם מאוד גודל 

ערך יקרת השבת, ועל ידי זה גם הם היו משמרים אותה כהוגן.

והנה שמירה פירושו וכוונתו שימור וזהירות, וזהו הפירוש: 'ושמרו בני ישראל את השבת', היינו שיזהרו בכך מאוד, ועל ידי 
זה יהיה השבת 'לדורותם ברית עולם', שעל ידי הזהירות של ההורים בשמירת השבת בכל האופנים, יהיה קיום לשמירת 

השבת לדורות הבאים אחריהם.

בחצרות בית ה'
מוגש לרגל מלאת מאה ושמונים שנה להסתלקות ריש גלותא מרנא רבי חיים מוואלאז'ין זצוק"ל בעל "נפש החיים" מייסדה ומחוללה של "אם הישיבות" בוואלאז'ין



יטעו  שמא  שחשש  שמים,  לשם  התכוון  במדבר  המקושש  כי  אמרו,  חז"ל 
לכלל  להראות  ביקש  לכן  ישראל,  בארץ  רק  נוהגת  שבת  שמירת  שעיקר  ישראל 

ישראל ולהשריש בהם, כי אף במדבר מצווים הם על שמירת שבת.
לכאורה מעשה זה נראה בעינינו כמעשה טהור ונאצל, כאשר המקושש ביכר 
באמת  אך  שבת.  חילול  איסור  בחומרת  ישראל  בני  את  ללמד  כדי  עצמו  חיי  את 

מצינו כי התורה השאירה את זכרו כמחלל שבת, ולא כאדם נאצל. 
כי  רבותינו  לימדונו  שהרי  חורבן,  רק  גרם  מעשהו  דבר  של  בסופו  באמת,  כי 
היו  ישראל  כל  ואם  השניה,  השבת  היתה  המקושש  אותה  שחילל  שבת  אותה 
את  המקושש  הרחיק  במעשהו  כי  איפוא  נמצא  נגאלים,  היו  מיד  אותה  שומרים 
שום  בלא  מוחלט  ביטול  מתוך  ה'  ציווי  את  לעשות  עלינו  כי  ללמדנו,  הגאולה. 

חשבונות.
המשיל על כך רבי ישראל סלנטר:

משל למה הדבר דומה?
מלך שיגר את אחד משריו למדינה רחוקה לענין חשוב, והורה לו בפקודה כי 
לא יתערב עם איש, אפילו אם הדבר יהיה נוגע בנפשו. המלך חזר על תנאו זה, עד 

שהשר הבטיח לו בנחרצות כי לא יתערב בשום פנים ואופן.
חטוטרת  לו  יש  כי  דבה  עליו  שהוציאו  אנשים,  קבוצת  עם  השר  נפגש  בדרכו 
גדול  מום  בעל  כי  בשלהם  הם  לדברים,  שחר  שאין  טענותיו  כל  הועילו  לא  בגבו. 
הוא. בלהט הויכוח, התחייבו הללו כי הם מוכנים לשלם הון עתק של עשרות אלפי 

זהובים טהורים, אם יוכיח להם שאינו בעל חטוטרת.
אותו שר, שהיה בטוח בעצמו כי אין לו כל חטוטרת, וכי אך שקר טופלים עליו, 
להוריד  והחליט  המלך,  כוונת  היתה  לא  ודאי  שכזו  התערבות  על  כי  בלבו,  החליט 
ואכן,  דוברים.  הם  שקר  אך  כי  אנשים  לאותם  ולהראות  וכותנתו,  מקטרונתו  את 
בסופו של דבר זכה השר בסכום העתק עליו התחייבו, לאחר שהוכיח להם שאין 

לו כל מום.
בשובו אל המלך שאל אותו המלך בבהלה האם עמד בתנאו, וזה אמר לו שכן, 
מלבד בפעם אחת בה התערב על לא מאומה. וכך סיפר למלך את הסיפור המוזר 
הסביר  הוא  מום.  בעל  שאינו  שהוכיח  ידי  על  עתק  בסכום  זכה  וכיצד  נקלע,  אליו 
את עצמו, כי הרווח היה כל כך ודאי, שהיה בטוח שלא על זה כוונת המלך בדבריו.

והמלך, ספק את כפיו בצער רב, והגיב: אינך יודע איזה הפסד גרמת לי, אמנם 
עם  התערבתי  שכן  מאוצרותי.  חצי  הפסדתי  אני  אך  זהובים,  אלפי  בעשרות  זכית 
מלך אותה מדינה, אם הוא יצליח להוריד את חולצתו של השר שלי, ואני התחייבתי 

על חצי מאוצרותי שהוא לא יצליח לעשות זאת. והנה, הוא הצליח.
הנמשל:

מכך  להפיק  במטרה  כלשהם,  בפשרות  שמתפשרים  אלו  אותם  נראים  כך 
הם  מאידך  אך  לאמונה,  יהודים  לקרב  כדי  שבת  מחללים  לעתים  הם  תועלת. 

גורמים להפסד רב ועצום במעשיהם.

ְיָלִדים ְיָקִרים!
ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ָאנּו קֹוְרִאים ַעל ַהְּמַרְּגִלים ֶׁשָהְלכּו ִלְבּדֹק ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני 

ְמֻׁשִּנים  ְּדָבִרים  ָּבָאֶרץ,  ִסיּוָרם   ְּבַמֲהַל ָראּו  ְוֵהם  ָלָאֶרץ,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ְּכִנָסָּתם 

ְּביֹוֵתר, ֲאָנִׁשים ְּבגַֹבּה ַרב ְוָעצּום ִּגּבֹוִרים ֲעצּוִמים, ֵּפרֹות ֲעָנִקִיים ְוַאִּדיֵרי ְמַמִּדים. ֵהם 

ֵהם ִסְּפרּו, ֶׁשֵהם  ָראּו.  ָהֱאֶמת ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל, ֶאת ָּכל  ִלְבֵני   ַעל ָּכ ְלַסֵּפר  ֶהְחִליטּו 

ְּבצּורֹות  ּוְבָעִרים  ּוַמְפִחיִדים,  ַאִּדיִרים  ַּבֲאָנִׁשים  ִנְתְקלּו  ֲאָבל  ְמֻׁשָּבִחים,  ֵּפרֹות  ָראּו 

ֵאת  ַהּפֹוְקִדים  ַּבֲאסֹונֹות  אֹוָתּה,  ַהְּמַאְכְלִסים  ְּביֹוֵתר  ֲחָזִקים  ְּבַעִּמים  ְמאֹד,  ְּגדֹולֹות 

יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ, ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשֵהם ָראּו ֵהם ִסְּפרּו. ְוַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵהִגיב ַעל ָּכ ְּבַתְדֵהָמה 

ֻמְחֶלֶטת, ּוָפֲחדּו ִמְּלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ. 

ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ְוַאף  ְּביֹוֵתר,  ָּכֵבד  ְּבעֶֹנׁש  ַהְּמַרְּגִלים  ֶנֶעְנׁשּו   ,ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה 

ַּבִּמְדָּבר ֶנֶעְנׁשּו ְּבָכ ֶׁשֹּלא ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ, ְוַרק ְּבֵניֶהם ִיְזּכּו ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת, 

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש.

ּבֹואּו ְוַנְחּׁשֹב, ָּברּור ֶׁשַהְּמַרְּגִלים ָחְטאּו ֵחְטא ָחמּור, ִּכי ִאם א ֵכן ֵהם א ֱהיּו ֶנֱעָנִׁשים 

ְּבעֶֹנׁש ָּכל ָּכ ָחמּור. ֲאָבל ְנַנֶּסה ְלָהִבין, ָמה ָהָיה ַהֵחְטא ֶׁשָּלֶהם? ֲהֵרי ֵהם ָאְמרּו ֶאת 

?א ָּכ !?ָהֱאֶמת ְּכִפי ֶׁשֵהם ָראּו אֹוָתּה

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא: א! ֵהם א ִּדְּברּו ֱאֶמת! ֵהם ָאְמרּו ֶׁשֶקר! ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים: ֵאיפֹה 

ַהֶּׁשֶקר?

ּבֹואּו ְוִתְׁשְמעּו: ַהֶּׁשֶקר הּוא ְּבַמה ֶׁשֵהם ָראּו. ֵהם ָראּו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶׁשֵהם ָּכל 

ָּכ ַמְפִחיִדים, ַרק ִּכי ֶזה ָמה ֶׁשֵהם ָרצּו ִלְראֹות. ִאם ֵהם ָהיּו ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֶזה ְּבַעִין 

טֹוָבה, ֵהם ָהיּו רֹוִאים ַּכָּמה ִנְפָלא ֶזה ַהָּמקֹום ַהֶּזה, ַּכָּמה ִיְהֶיה ַקל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹוְמֵדי 

ֶׁשִּנְגַזר  ֲעֵבָרה  ְּבעֹוְבֵרי  ָמֵלא  ֶׁשָהָיה  ַהָּמקֹום  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ִמְצוֹוֶתיָה,  ְוׁשֹוְמֵרי  ַהּתֹוָרה 

ֲעֵליֶהם ֶׁשָהָאֶרץ ָּתִקיא אֹוָתם. ִּכי ֶזה ָהֱאֶמת.

ְוָלַמְדנּו ִמָּכאן, ִּכי ָּכל ָּדָבר ָּתלּוי ֵאי ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֶזה.

ִהֵּנה, ַמִּגיַע ַׁשָּבת קֶֹדׁש. ִמי ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ַעל ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת, ְּכָדָבר ֶׁשֻּכּלֹו עֶֹנג, ִּכְזַמן 

ֶרַגע  ִמָּכל  ֶיֱהֶנה  הּוא  ַהַּׁשָּבת,  ֵאת  ָּכָכה  ַיְרִּגיׁש  ְּבֶהְחֵלט  הּוא  ְוָנִעים,  טֹוב  ַרק  ֶׁשֻּכּלֹו 

ֶׁשָּבּה, הּוא ְיַחֶּכה ָלּה ָּכל ַהָּׁשבּוַע ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים, ְּביֹום ִׁשִּׁשי הּוא ִיְהֶיה מּוָכן ַלַּׁשָּבת 

ִמי  ֲאָבל  ַהְּיָקָרה.  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ּבֹוָאּה  ִלְקַראת  ַעְצמֹו  ֵאת  ְוָיִכין  ְמאֹד,  ֻמְקָּדם  ְּכָבר 

ֶׁשֶהְחִליט ְּבַעְצמֹו ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהְּזַמן ַהֶּזה ִּכְזַמן ֶׁשל עֹל ֶׁשּבֹו ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵאי ֵאּלּו 

ָּבּה.  ָנִעים  ַיְרִּגיׁש  א  ְוהּוא  עֹל,  ֶׁשל  ִלְזַמן  לֹו  ֵּתָהֵפך  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשָּכל  ֲהֵרי  ְמָלאכֹות, 

א  ֶׁשֵהם  יֹוְדִעים  ֶׁשֻּכָּלנּו  ַהְּמַרְּגִלים,  ֵאת  ָלנּו  ַיְזִּכיר  הּוא  ָּכָכה,  ֶׁשַּיְרִּגיׁש  ֶׁשֶאָחד  ַרק 

.ִהְתַנֲהגּו ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי

ָּברּור ֶׁשֻּכָּלנּו אֹוֲהִבים ֶאת ַהַּׁשָּבת, ִּכי ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת ֶׁשָּבּה, ַּכָּמה 

ֶׁשִהיא ְנִעיָמה ְוֻכָּלּה עֶֹנג.

ַׁשָּבת ָׁשלֹום
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