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עולם שכולו
שבת!

 

המשנה במסכת ראש השנה )כה (.מספרת
על אירוע מענין שיתרחש בתקופת התנאים
הקדושים .באותה תקופה היו זוכים לקיים
מצוה יקרה מן התורה – קידוש החודש על
פי עדים .והנה בסוף חודש אלול זוג עדים
באו להעיד שראו את הלבנה .רבן גמליאל
קיבל באהבה ובחיבה את עדותם .היום נחוג
את ראש השנה ובעוד תשעה ימים נצום
ביום הכיפורים .רבי דוסא בן הרכינס חלק
וסבר שעדי שקר הם .גם רבי יהושוע הסכים
לסברתו של רבי דוסא בן הרכינס וסבר שיש
לעבר את החודש .מחר יש לחוג את ראש
השנה וממילא רק בעוד עשרה ימים יש לצום
ביום הכיפורים .כששמע על כך רבן גמליאל
חשש מאוד .לא על כבודו חלילה חשש אלא
חשש שהדבר יעורר פילוג ומחלוקת בעם,
שכן רבי יהושוע אב בית דין היה ובעל מעמד
רם ויתכן שיסחוף אחריו רבים מישראל .מיד
קיים רבן גמליאל נהוג נשיאותך ברבים וגזר
על רבי יהושוע לבוא אליו במקלו ומעותיו
ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו! רבי
יהושוע התמלא צער וחלחלה ,כיצד יחלל את
היום הקדוש ,אך חזקה עליו גזרתו של נשיא
ישראל .רבי עקיבא ששמע על מהלך הדברים,
הלך לנחם את רבי יהושוע .רבי יהושוע אמר
לרבי עקיבא שהיה מעדיף להיות מרותק
למיתת חוליו שנה תמימה ובלבד שלא יגזר
עליו דבר כזה .המשנה ממשיכה ומספרת
שרבי עקיבא ניחמו והלך רבי יהושוע וקיים
את דברי רבן גמליאל .אחים ואחיות יקרים ,כל
אחד מאיתנו היה מזדעזע אם היה מחלל את
היום הקדוש יום הכיפורים המוזכר בפרשתנו,
האם ידעתם ששבת קודש חשובה לא פחות
ואף יותר מיום הכיפורים ,חובה עלינו לשמור
על השבת וללמוד את הלכותיה ,לייקר ולענג
את היום הקדוש ,וניזכה לעולם שכולו שבת
ומנוחה לחיי העולמים!
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פרקי אבות

ס .בן אדם כו' הלדרוש )יחזקאל כ' יב'( פרק ג'
א .הלא כבני כושיים )עמוס ט'(

פרשתנו פותחת בציווי כללי ,מקיף וגורף" :קדושים תהיו ,כי קדוש אני ה' אלוקיכם".
מה המשמעות המעשית של ציווי זה ,ומדוע קבעו הקדוש ברוך הוא דווקא כאן,
בפרשתנו .ענה על כך רבינו ה"אור החיים" הקדוש זצ"ל – ודבריו כה נוקבים
ומחייבים כל אחד ואחד ,בפרט בימי הקיץ הבאים לקראתנו לשלום – שהואיל
והפרשה הקודמת מצווה על איסורי העריות ועל ההתנזרות מכל התועבות,
"שלא יאמר אדם שלא אסר הכתוב אלא מעשה העריות ,אבל לא בחינות
המחשבה וההסתכלות ,ושאר דיקדוקי התיעוב אשר רבו – ומכאן ציוה ה' על
הדברים ההמה וכיוצא בהם .שצריך להרחיק עצמו מהכיעור ומהדומה לדומה...
לבל יבוא לידי מחשבה ,ותהיה נשללת ממנו בחינת הקדושה" .הרי לנו ציווי
מיוחד ,מצות עשה מן התורה ,לשמור את המבט והראייה ולקיים בכל מצות לא
תעשה של "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ,ומצות עשה של "קדושים
תהיו"! באיזו חרדת קודש ניגש אדם למצות תקיעת שופר ,או נטילת לולב!
וידע ,שבכל פעם שהוא נוצר עיניו מראייה אסורה ,ובוחר בדרך עקיפה ,ונמנע
ממעמדים מעורבים ופרוצים ,מקיים הוא מצוה שאינה פחותה בחשיבותה! בוא
וראה מה סיפרו חז"ל .מעשה היה ברבי מתיא בן חרש ,שהיה עשיר וירא שמים
ובעל מידות טובות ,ורודף מצוה וצדקה ,ומהנה תלמידי חכמים מנכסיו ,והיו
יתומים ואלמנות מצויין על שולחנו תמיד .וכל אורחותיו ביושר ,וכל ימיו עסק
בתורה כרבי מאיר רבו ,והיה זיו פניו מבהיק כזוהר השמש .אמרו עליו שמימיו
לא הסתכל באשת איש ,ולא באישה אחרת .פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה,
ועבר השטן וראהו ונתקנא בו .אמר" :אפשר צדיק בלא חטא בעולם?" מיד עלה
למרום ,ועמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר" :רבונו של עולם ,מתיא בן חרש  -מהו
לפניך?" אמר לו" :צדיק גמור" .אמר" :תן לי רשות ואנסנו" .נתן לו רשות .מיד הלך
ומצאו יושב ועוסק בתורה .נדמה לו כאשה יפה ,שלא היה כיופיה מימות נעמה
אחות תובל קין .כיון שראה אותה ,הפך פניו לאחוריו .חזר השטן והלך כנגד פניו.
החזיר פניו לצד אחר ,והשטן כנגד פניו .כיון שראה שמתהפכת לכל הצדדים,
אמר בלבו :מתיירא אני שמא ישלוט בי יצר הרע .ומה עשה אותו צדיק ,קרא
לאחד מתלמידיו שהיה משמשו ואמר לו" :בני ,לך והבא לי אש ומסמרים" .כיון
שהביאם ,הבעירם באש ונעץ אותם בעיניו .וכיון שראה השטן כך ,נבהל ונרתת
והלך מעליו ועלה למרום ואמר" :רבונו של עולם ,כך וכך היה המעשה" .מיד קרא
הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל ,שר של רפואות ,ואמר לו" :לך ורפא עיניו של
מתיא בן חרש" .הלך רפאל המלאך ועמד אצלו .אמר לו רבי מתיא" :מי אתה?"
אמר לו" :אני רפאל המלאך שלוחו של הקדוש ברוך ,ששלחני לרפאות את עיניך.
השיבו" :אינני רוצה ,מה שהיה היה" .חזר רפאל המלאך לפני הקדוש ברוך הוא,
ואמר לו :כך וכך אמר לי מתיא בן חרש" .אמר לו הקדוש ברוך הוא" :לך אמור לו
מהיום ואילך אל תירא ,אני ערב לך בדבר שלא ישלט בך יצר רע כל ימי חייך!".
כיון ששמע מפי המלאך קיבל רפואתו ונתרפא .מכאן אמרו חכמים :כל מי שאינו
מסתכל בנשים אין יצר הרע שולט בו ,ולעתיד לבוא והקדוש ברוך הוא מסיר
יצר הרע ממנו ויתן בו רוח קדשו .שנאמר "והסירותי את לב האבן מבשרכם ואת
רוחי אתן בקרבכם" .עד כאן דברי המדרש .וכבר היה מעשה בדורות הקדומים
במנגן עיוור שהיה מנגן בחתונות ופירנס משפחתו העניפה בכבוד .לימים חלה
האיש וביקש שייאספו אליו בניו ובנותיו ונכדיו ונכדותיו :אמר להם דברי הדרכה
ופרידה וביקש שיתייצבו מולו ,כי רוצה הוא לראותם לפני מותו – ולהפתעת
כולם הסיר את משקפיו השחורים ,וראו שהוא רואה כאחד האדם ולא היה עיוור
כלל וכלל! אבל הואיל ופרנסתו היתה על הניגון בחתונות ,ולא רצה לראות את
המחוללות ,קיבל על עצמו לחבוש משקפיים אטומות ולנהוג כעיוור כל ימיו,
ובלבד שלא יכשל בראייות אסורות! ימי הקיץ הבאים לקראתנו לשלום מועדים
לפורענות הראייות האסורות .ולא בכדי נקבעה פרשה זו בפיתחם של ימות
החמה ,אלא כדי להורות על הזהירות בדבר!
)מעיין השבוע(

~~*~~~




"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן" )טז,א(
כתב בספר דרש משה :יש להבין ,איזה מאמר אמר לו בזה שאמר
"אחרי מות שני בני אהרן"? ויש לומר ,שזה בעצמו מאמר שלם ,שבני
אהרן גדולי וקדושי הדור מתו בשביל איזה חטא ,אם כן נדע מזה איך
שאנו אזובי הקיר צריכים לחוש ולפשפש במעשינו ,וכמו שאמר משה
רבינו לעיל בפרשת שמיני )י,ג(" :הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי
הקדש ועל פני כל העם אכבד" ,ופירש רש"י" :כשהקדוש ברוך הוא
עושה דין בצדיקים ,מתיירא ומתעלה ומתקלס ,אם כך באלו כל שכן
ברשעים".
)תורת הפרשה(
"אחרי מות שני בני אהרן" )טז,א(
לא מתו בני אהרן אלא על שנכנסו מחוסרי בגדים .ומה היו חסרים? –
מעיל היו חסרים )ויקרא רבה כ,ו( .לכאורה יש לשאול ,מה ראו חכמי
המדרש להזכיר את המעיל יותר מאשר בגדיו של כהן גדול? משום
שלפי המדרש הרי חטאו נדב ואביהוא בזה ,שדיברו לשון הרע על
משה ועל אהרן ואמרו שכבר זקנים הם מלהנהיג את הדור )"אימתי
ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור"( ,והרי אמרו חכמינו
שהמעיל היה מכפר על עוון לשון הרע ,אם כן זוהי הכוונה שבדבר:
"מעיל היו חסרים" – חסרים היו נדב ואביהוא כפרה על עוון לשון
הרע ולכן נענשו...
)תורת הפרשה(
"כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בם לא תעשו" )יח,ג(
כתב בספר לחמי תודה כאשר העבידו מצרים את בני ישראל בפרך,
היו מהפכים את הסדר ונותנים מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים
לאנשים .לפיכך מזהירה התורה ואומרת ,לבל יעשו בני ישראל כן,
אלא שהאנשים יעסקו בשלהם והנשים – בשלהן ,שלא כנהוג בימינו,
שהאנשים החייבים להצמיח שערות – הפאות והזקן – מסתפרים
ומתגלחים דווקא ,ואילו הנשים האסורות לגלות את שערן – מצמיחות
אותו ומהלכות פרועות ראש...
)מעינה של תורה(
"כמעשה ארץ מצרים ...וכמעשה ארץ כנען ...לא תעשו"
)יח,ג(
כתב השפת אמת :אין כאן הכוונה לעבירות ,שכן זה הלא נאמר להלן
בפירוש ,אלא שאפילו הפעולות והמעשים שמותר לעשותם ,דברי
הרשות ,גם את אלה אל תעשו כדרך שעושים אותם הגויים במצרים
ובכנען .אל תהא אכילתכם כאכילת גוי ואל תהא שנתכם כשינת גוי...
)מעינה של תורה(

"כתונת בד קודש ילבש" )טז,ד(
הסביר רבינו ה"אור החיים" הקדוש זצ"ל ,שהכתוב בא להדגיש ולומר,
שלא נחשוב שבגדי הכהונה הגדולה )חושן ואיפוד ,המעיל ופעמוניו
וציץ הזהב( הם שצריכים להיות של קודש ,אבל הכתונת – שכל אדם
לובשה – הרי היא לבוש בסיסי ויכולה להיות של חולין .לא כן ,אלא
הכתונת והמכנסיים ,אף הם קודש .ומכאן נלמד ,שלא רק מעשים
נשגבים כתפילה ולימוד קודש הם ,אלא גם מעשים בסיסים כאכילה
ושתיה ,שינה ומנוחה ,שיחה ודיבור חייבים להעשות בקדושה,
בבחינת "כל מעשיך יהיו לשם שמים"!
)מעיין השבוע(


מסופר על הגאון רבי אליהו חיים מייזל רבה של לודז'
שבאחת השנים כשהחורף היה קשה מנשוא וסופות
שלגים השתוללו ברחבי העיר ,הכריז על מגבית חרום
של עצים להסקה לטובת הזקנים והעניים שבעיר,
והרב בעצמו טרח לגייס כספים ותורמים למצוה
גדולה ונעלה זו .ובאותה העיר גר גביר עשיר מופלג
שהרב רצה להתרים אותו סכום גדול לטובת העניים,
ואכן הלך אליו הרב בשעת לילה מאוחרת וכאשר
פתחה המשרתת את הדלת אמר לה הרב לקרוא לגביר
החוצה ,הגביר עטף עצמו בחלוקי צמר ובצעיפים
ויצא רועד מקור החוצה ,ביקש מהרב להיכנס לסלון
ולהתחמם ,אך הרב בשלו! נדבר בחוץ! התחיל הרב
לספר לו סיפורי מעשיות בשבח הנושא בעול עם
חברו והגביר שומע כשכולו רועד מקור ,הן מפונק
הוא ולא טעם מימיו את העוני ואף לא חש את הקור
החודר לעצמות ,ואז כשראה הרב שהעשיר מרגיש
על בשרו את הקור ,הסביר לו את סיבת בואו והעשיר
נתן חלקו בעין יפה ואז אמר לו הרב ,שאפשר להיכנס
ולהמשיך לדבר בפנים ,ובסלון המוסק ישבו ושוחחו
הלאה בדברי תורה ומוסר .בסוף שיחתם קודם צאתו
של הרב שאלו הגביר מדוע רצה לדבר דווקא בחוץ?
וכי מה לא טוב כאן בסלון? הסביר לו הרב שכאשר
היה בחוץ תרם יותר כסף משום שהרגיש על בשרו
מהו קור ,מה סובלים העניים ,אך כאשר מסבירים
לאדם על קור והוא יושב בסלון מוסק התוצאות
הן ...וזהו אחר הפעולות נמשכים הלבבות ,עבודת
ה' צריכה להיות תמידית ,עיקשת ,ללא הסברים וגם
ללא הבנה ,אנו חיילים המצייתים להוראות! הלא גם
בהגדה של פסח רואים אנו את הבן החכם והבן הרשע
שואלים שאלות ,אך לחכם עונים ולרשע מקהים את
שיניו ומדוע? מפני שהרשע רק שואל ,אינו מקיים
ואינו עושה מאומה ,אך החכם מקיים ,וכאשר אדם
מקיים ,קל יותר להסביר שכן הפעולות גורמות ללב
להימשך ולעשות מעשים .ומספרים על הגאון רבי
יחזקאל אברמסקי זצ"ל שבהיותו רב בלונדון הגיע
אליו יהודי שביקש לדעת מדוע אנו צריכים להניח
בכל יום תפילין ואף אמר שאם הרב יסביר לו והדברים
"יסתדרו לו" אז יתחיל להניח תפילין בעצמו ,והרב
שראה והבין שהאדם מדבר כך מתוך בורות ולא מתוך
קינטור אמר לו" :אעשה איתך עסק ,אם תניח תפילין
שלושים יום ותתפלל במנין אסביר לך כל מה שתרצה
וגם תהיה מרוצה" .הסכים היהודי אך לא חזר לאחר
חודש ,והסביר הגר"י אברמסקי שהגיע לתנאי זה רק
מכוח הידיעה שהמעשה החיצוני משפיע על הלב ,ואף
אם אנו רואים אנשים שכביכול לא מושפעים מקיום
התורה והמצוות ,אין בזה ממש ,אלא צריך זמן וה'
משפיע .ומסופר על הגה"ק בעל ה"שפע חיים" מצאנז
זיע"א שלאחר השואה האיומה בארצות אירופה ,עבר
לגור בארה"ב לתקופת מה ופגש בחור שאיבד את
כל משפחתו ובד בבד השיל מעליו כל זיק ליהדות
ולשמירת המצוות ,הרבי בכה וישב לשוחח עימו על
חשיבות לימוד התורה ובהיות שהבחור אהב מאוד
ללכת לקולנוע ,דבר שהיה "הלהיט" של אותם ימים,
הבטיחו הרבי שאם ילמד תורה בישיבתו הוא אישית
יקנה לו כל יום כרטיס לקולנוע ,ההסכם נחתם והרבי
בכל יום היה מכניסו בלילה לחדרו ונותן לו כרטיס
לקולנוע ,המצב נמשך שבועות בודדים אך הבחור
בעצמו כבר לא חפץ בזה משום שאור התורה השפיע
עליו ,והוא אשר לימדונו שאחר הפעולות נמשכים
הלבבות.
)כתונת פסים למו"ר שליט"א ח"ג עמ' רכ'-רכב'(
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עיקר בנין הבית – מידות טובות
בספר פניני רבינו הקהילות יעקב חלק א' מובא שהגה"ק
הסטייפלר זיע"א ביקש מרב גדול אחד להתעניין בשידוך עבור
נכדתו ,שאל אותו רב גדול אחד :איזה מעלות צריך להיות לבחור
המבוקש? השיב לו הרב קנייבסקי :איננו צריכים הרבה מעלות
וענינים ,רק שלושה דברים בלבד :התמדה ,שכל הישר ,מידות
טובות ...ואז שאלו הרב :אם הוא מתמיד ושקדן גדול בתורה,
הלא כבר ממילא יש לו מידות טובות? השיב הרב קנייבסקי:
אסביר לכם מה זה מתמיד? – הוא כבר יושב בישיבה שש שנים
בהתמדה רבה ליד ה"סטנדר" והגמרא ולומד בשקידה .והנה עם
ה"סטנדר" והגמרא יש לו "שלום בית" מופלג ...הם לא דורשים
ממנו כלום ...עוד אף פעם לא קרה שה"סטנדר" יבקש ממנו
עזרה באיזה ענין ,לא לשפוך את הזבל ולא לקנות במכולת,
ולא לגשת לסדר איזה ענינים .אף פעם לא קרה שה"סטנדר"
הראה לו פנים זועפות .אף פעם לא קרה של"סטנדר" לא היה
מצב רוח ,וציפה ממנו שידבר על ליבו דברים טובים וניחומים,
ויעודד אותו בדברים מתוקים ומבוסמים .ואף פעם לא קרה
שה"סטנדר" חלה והיה צריך לטפל בו ...והנה פתאום הוא צריך
להתחיל לגור עם בן אדם שני ,שהיא האישה ,שכל הנ"ל יכול
לקרות שם ,ולזה מוכרח שיהיה בעל מידות טובות ,כי השקידה
המופלגת לא הרגילה אותו לכל הנ"ל ...והוסיף לשאול הרב
הנ"ל את הרב קנייבסקי :ומה זה שהתורה מעדנת את הלומד?...
והשיב הרב קנייבסקי :בודאי ,יש כאלו שאילו לא למדו תורה,
היו בגדר חיות טורפות ,רוצחים ,ועל ידי הלימוד בשקידה –
ניצלו מכל זה ,אבל עדיין אינו מוכרח שהוא בעל מידות טובות,
אלא מי שעובד על זה ,בלימוד המוסר הרבה ,ובבדיקת מצבו
הרוחני תמיד ,ובשבירת מידותיו ותאוותיו ורצונותיו ,ואז נהיה
בעל מידות טובות...
דברים אלו חוצבי להבות אש לחזק את ענין לימוד
המוסר בבית ביחד לעדן את המידות ,לשוברן
ולהופכן לטוב והזורעים בדמעה ברינה יקצורו.

אוצר יקר בידינו
נשמור עליו
נאמר בתלמוד :אמר רב יהודה אמר רב :מהו שכתוב )דברי הימים
א ,טז ,כב( "אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו"? – "אל תגעו
במשיחי" – אלו תינוקות של בית רבן" .ובנביאי אל תרעו" – אלו
תלמידי חכמים .אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה :אין
העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן .אמר
לו רב פפא לאביי :מה עם תורתי ותורתך? השיב לו :אינו דומה
הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא .ואמר ריש לקיש משום
רבי יהודה נשיאה :אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין
בית המקדש .ואמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה :כך מקובלני
מאבותי ,ויש אומרים מאבותיך :כל עיר שאין בה תינוקות של בית
רבן מחריבין אותה )שבת קיט .(:נאמר במדרש :בשעה שנחתמו
אותן האגרות וניתנו ביד המן ,ויבוא שמח הוא וכל בני חבורתו
ופגעו במרדכי שהוא הולך לפניהם ,וראה מרדכי שלושה תינוקות
שהיו באים מבית הספר ,ורץ מרדכי אחריהם .וכשראה המן שהיה
רץ מרדכי אחרי התינוקות ,הלכו אחרי מרדכי לדעת מה ישאל
מרדכי מהם .כיון שהגיע מרדכי אצל התינוקות ,שאל לאחד מהם
פסוק לי פסוקך! אמר לו )משלי ג ,כה(" :אל תירא מפחד פתאום
ומשואת רשעים כי תבוא" .פתח השני ואמר :אני קריתי היום
ובזה הפסוק עמדתי מבית הספר )ישעיה ח ,י(" :עוצו עצה ותופר
דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל" .פתח השלישי ואמר )שם מו ,ד(:
"ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול ,אני עשיתי ואני אשא
ואני אסבול ואמלט" .כיון ששמע מרדכי כך – שחק והיה שמח
שמחה גדולה .אמר לו המן :מה היא זאת השמחה ששמחת לדברי
התינוקות הללו? אמר :על בשורות טובות שבישרוני ,שלא אפחד
מן העצה הרעה שיעצת עלינו .מיד כעס המן הרשע ואמר :אין אני
שולח ידי תחילה אלא באלו התינוקות )אסתר רבה ז ,יז(.
מתנה נפלאה נתן לנו הקב"ה ,נשמות החביבות לפניו יתברך
וחובה עלינו לשמרם כשמן זית זך שאינו מתערב במשקים אחרים,
לשמור על טהרת הילדים ועל קדושת הבית ,וה' יזכנו לראות נחת
מכל יוצאי חלצינו כולם אהובים ברורים וקדושים ,אכי"ר.




 Eהאם מותר לאב לשחק עם בנו בשבת
בכדור?
מרן בשולחן ערוך או“ח )סי‘ שח‘ סע‘
מה‘( אסר לשחק בכדור בשבת ובאחרונים
כבר פלפלו בדבריו ולמעשה ראוי להיזהר
בזה.
 Eהאם מותר להשתמש בשבת בסבון אסלה
שצובע את המים בזמן השטיפה?
מותר.

 Eמה הדין לחבוש בשבת כובע ששוליו
רחבים טפח?
מרן הראשון לציון אליהו זצ“ל אסר בזה אך
רוב האחרונים הקלו למעשה.

~

האם מותר לחתוך רצועה ארוכה מהתפילין
כשמפריע לו אורכה על מנת לגונזה?
מותר.
 Eתפילין שמונחים בתוך תיק ,האם מותר
להעמיד התיק על הרצפה?
יש מקילים ,אך ראוי להיזהר בכבודם.
 Eהמסיים מסכת האם פטור מאמירת תחנון
באותו יום?
אם מסיים לבד יאמר וידוי כרגיל ,אך אם
הציבור סיים לא יאמרו וידוי כשהסעודה
היא בסמוך לתפילה.

 Eלהפשיט עור מעל דג מבושל בשבת ,האם
יש בכך משום בורר ,והאם יש הבדל בין שעת
אכילה ללא שעת אכילה?
יעשה זאת בשעת אכילה.
 Eהחותך אבטיח או מלון לפלחים בשבת,
האם מותר לו לקלפם?
לצורך הסועדים וסמוך לסעודה.
 Eהאם יש איסור לישה בעירוב קטשופ
ומיונז ביחד בשבת?
מותר ובתנאי שיערב בנחת.
 Eיולדת ותינוקה ששוחררו מבית החולים
בשבת ,האם עליהם לישאר שם או שמותר
להם לנסוע לביתם על ידי גוי?
ראוי להישאר בבית החולים.

~~~ ~5
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 Eיהא זהיר מאוד לקיים סעודה שלישית ,שכל
האוכלה מקבל שכר על אכילת שלושת הסעודות,
כיון שבסעודת הלילה וסעודת היום אינו ניכר כל
כך שאוכל לכבוד שבת .שגם בימות החול אוכל
סעודה ביום ובלילה ,אך כשאוכל סעודה שלישית
שאז אינו זמן אכילה ,בזה נתברר כי גם הסעודות
הראשונות היו לכבוד שבת .וגם הנשים חייבות
בסעודה זו ,כמו האנשים.
 Eיש לכוין בסעודה זו שהיא כנגד יעקב אבינו
ע"ה ובזכותה ננצל ממלחמת גוג ומגוג.
 Eזמן סעודה שלישית הן על פי הפשט והן על פי
הקבלה הוא דוקא לאחר תפילת המנחה ,אך בשעת
אונס גמור כאשר קיימה קודם תפילת המנחה
יצא ידי חובתו ובתנאי שיהיה זה לאחר חצי שעה
מחצות היום.
 Eטוב להתחיל את הסעודה בעוד היום גדול.
אולם אם נאנס יכול להתחילה סמוך ממש לשקיעה
ובדיעבד גדול יכול להתחילה אף תוך י"ג דקות
ומחצה אחר השקיעה .וירא שמים יצא ידי חובת כל
הפוסקים ויטול ידיו לסעודה זו לכל הפחות רבע
שעה קודם השקיעה.
 Eנוהגים לומר ג' פעמים מזמור "לדוד ה' רעי
לא אחסר" והוא מסוגל מאוד שלא יחסרו מזונותיו

לעולם ושלא יכניסוהו לגיהנם לאחר מותו ,וטוב
לאומרו קודם נטילת ידים ויש אומרים אותו בתוך
הסעודה לאחר אכילת הפת ויש האומרים אותו
בין הנטילה לברכת המוציא והנכון לנהוג כשיטה
הראשונה.
 Eלכתחילה יש לקיים סעודה זו בפת ולא במיני
מזונות או פרות וכיו"ב .ובפרט שכן היא דעת
הזוה"ק והמקובלים וכך הוא פסק מרן בשולחן
ערוך.
 Eצריך לבצוע על השתי ככרות לחם ,כמו
בסעודות הראשונות וגם הנשים חייבות בזה.
והנוהגים על פי הקבלה בוצעים על י"ב כיכרות בכל
סעודה וסעודה.
 Eנוהגים לומר בתוך הסעודה את הפיוט של
"בני היכלא דכסיפין" שחיברו האר"י הקדוש זיע"א
ורק מהקטע של "קריבו לי" עד "לכל קליפין" יש
שאמרוהו בלחש.
 Eאין צריך לקדש על היין בסעודה שלישית ,ויש
שכתבו שיש לקדש על היין בסעודה שלישית וכן
היא דעת המקובלים .ויש נוהגים לצאת ידי חובת כל
הדעות ושותים מעט יין בתוך הסעודה.
 Eנהגו לאכול ביצים בסעודה שלישית זכר לאבלו
של משה רבנו ע"ה שנפטר בעת זו וטוב לבשל
תבשיל מיוחד לסעודה זו ואשרי המדקדק בזה.
 Eבספרים הקדושים כתבו שיש לדקדק מאוד
לאכול דגים בסעודה שלישית ואדרבה ,עיקר מעלת
אכילת הדגים בשבת היא בסעודה זו ,משום שהיא
בחינת עינא פקיחא והנזהר בזה מתברך מההיא
עינא פקיחא ,שנאמר בה" :הנה לא ינום ולא יישן
שומר ישראל".
 Eיש להיזהר שלא לשתות מים בזמן סעודה
שלישית ,משום שאין לשתות מים בזמן שבין מנחה
לערבית דאיתא במדרש שכל השותה מים מן הנהר
בשבת בין השמשות ,הרי זה גוזל את המתים ,מפני

שהוא קרוב לזמן חזרת הנשמות לגיהנם .והם
מתקררים במים קודם חזרתם וכששותה אז מהמים
גוזל את המתים ויש סכנה בדבר .ויש הסוברים
שכל זה דוקא הוא במים הבאים מן הברז ,אך במים
הנמצאים בבית מותר .וכל זה אינו אלא כשלא בתוך
הסעודה ,כגון שסיים את האכילה בשעה מוקדמת,
אך אם הוא באמצע סעודה ,הרי שמותר לאכול
ולשתות ללא כל חשש.
 Eמיסודו של הבעל שם טוב הקדוש זיע"א נהגו
חסידים ואנשי מעשה מדור דור לשבת בסעודה
שלישית ברוב עם ובשבת אחים ולשיר בקול גילת
ורנן שירי השבת ואף לומר דברי תורה כדי להפיס
דעתה של הנשמה היתרה המצרה על יציאתה
מהאדם בשעה זו .וכן נהגו כל הצדיקים מאז ועד
עתה.
 Eבסעודה שלישית יש עת רצון והוא זמן נעלה
לבקש ולהתחנן לפני מלכנו ,בוראנו על כל הנצרך,
גם ברוחניות וגם בגשמיות .ומקובל בידינו שאיך
שאדם נראה בסעודה שלישית כך יראה השבוע
הבא עליו לטובה ולברכה.
 Eטוב למשוך את זמן הסעודה שלישית להיות
מוסיף מחול על הקודש ובלבד שינצל זמן זה
לתורה ולעבודת ה' ולהתעלות רוחנית ,דאם לא כן
המקצר עדיף.
 Eטוב להדר אחר זימון בכוס גם בסעודה
שלישית .והרגילים לזמן עם כוס בכל שבת ושבת
ובכל הסעודות רשאים לשתות את כוס היין
כהרגלם ,אך מי שלא נהג לזמן בכוס באופן קבוע
יזמן וישאיר את הכוס להבדלה ושכן ראוי לנהוג.
 Eמי שהאריך בסעודה שלישית ומברך ברכת
המזון לאחר צאת השבת עדין יש לו לומר "רצה
והחליצנו" בברכת המזון ,משום שאנו הולכים אחר
תחילת הסעודה.
)באר השבת(

~ 
מצוות שהאדם עושה כשהוא מלוכלך בחטא ,לא יתרצה בו ה‘
קים ַמה לְּ  לְ ַס ֵפּר ֻח ָקּי‘ ,כלומר ,שאין להקב“ה רצון בתורה
אמר דוד המלך עליו השלום ,בספר תהלים ’וְ לָ ָר ָשׁע ָא ַמר ֱא ִ
ובמצוות שעושים הרשעים ,אלא אדרבה הם מתועבים בעיני ה‘.
ולכן לאחר פרשת העריות ,כתבה התורה ’את מצוותי תשמרו‘ ,כי בלי פרישה מאיסור ,ערך קיום המצוות קטן יותר,
מאשר אדם פורש מהאיסור וגם מקיים מצוות.
וכתב רבינו האור החיים הקדוש וזו לשונו הקדושה’ :כי טומאת חטא זה ]של עריות[ ,משרה טומאה על כל איברי האדם
וכוחותיו ,וכיון שכן ,כל הלאוין לא ימנע מהן כי בכל אבר טומאתו בו .וכן מצות עשה ,והגם שיעשה לפעמים איזו מצוה,
אינה מצוה ,כי לא יתרצה בה הבורא יתברך שמו ,כי אין חפץ לה‘ בהם אלא במצוה הנעשית בקדושה“.
ובפרשת יתרו מפרש רבינו הקדוש ,שלכן נצטוו עם ישראל במעמד הר סיני לשוב בתשובה ,וכמו שנאמר ’וְ ַע ָתּה ִאם
ָשׁ ַ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ‘ ודרשו חכמינו שכל מקום שנאמר ’ועתה‘ הכוונה לעשיית תשובה ,שלפני שבאים לשמוע ולקבל התורה,
עליהם לקיים את מצוות התשובה הרמוזה בתיבת ’ועתה‘.
נמצינו למדים:
כמה אדם צריך להיות סור מרע ואחר כך ועשה טוב ,להתנקות מחטאיו וממעשיו הרעים ,ומיד ,קיום מצותיו ,ומעשיו
הטובים יעלו לרצון.
]אור החיים אחרי ,פרק יח פסוק ד[
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