



עלון מס' 642

פרשת בראשית

כו' בתשרי תשע"ט

~

שבת מברכין חודש מר חשוון
ר"ח בימים שלישי ורביעי
המולד יהיה בליל רביעי בשעה ,9
דקה אחת ו 11 -חלקים

~~ 
~~

חיים של
תורה!

 

"תורת ה' תמימה משיבת נפש" .כל יהודי
צריך לפצוח בשירה עת מתחילים בסיעתא
דשמיא שוב את פרשיות התורה הקדושה.
פרשיות נפלאות שכל כך ניתן ללמוד
מהן .פרשיות אלוקיות היכולות להאיר
את חיינו ולגרום לנו עונג אין סופי .כמה
צריכים אנו להתענג על כך פרשה ופרשה
בתורה הקדושה ולשמוח שקיבלנו מתנה
כה יקרה .וכבר התבטא החפץ חיים זצ"ל
ואמר :אילו היו מספרים לנו שנמצא
חיבור מאת גבריאל המלאך ,כמה היינו
משתוקקים לקרותו ,והרי לפנינו חיבורו
של ריבון העולמים בכבודו ובעצמו! כולנו
רוצים להתקרב לבורא עולם ,כולנו רוצים
למצוא חן בעיניו .רבי שמואל מסונציב
זיע"א אמר שקיימות דרכים רבות להתקרב
אל ה' יתברך .אך הדרך הבטוחה ביותר ללא
סכנה היא על ידי התורה הקדושה .ומה
נעימים וחשובים דבריו של הגאון מוילנא
זצ"ל ,שכל תיבה ותיבה שאדם לומד
בתורה הקדושה ,שקולה כנגד כל המצוות.
כמה צריכים אנו להדבק בתורה הקדושה
ולהשקיע זמן ומאמץ בלימודה .כמה תהיה
נוקבת השאלה ביום הדין הגדול והנורא
אחרי מאה ועשרים שנה :קבעת עיתים
לתורה? איך נוכל לעמוד בתוכחה ובבושה
מהמעמד ומעצם השאלה? והרי התורה
הקדושה אין ערוך לה ,אין נפלא ממנה ,אין
יקר ממנה ,כיצד ניתן שלא ללומדה ולחיות
על פיה .על כולנו להתחזק בעת הזאת ,עת
אנו עומדים בפרשה הראשונה של תורתינו
הקדושה בלימוד התורה בכמות ובאיכות,
לפקוד את ספסלי בית המדרש ולחיות
חיים של תורה ,חיים של קדושה וטהרה!
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"כה אמר הקל ה'"

מי אינו מכיר את המשל בשועל והכרם? השועל הכחוש והרעב שמצא פירצה
דחוקה בגדר הכרם ,נכנס פנימה ואכל כל שובעו ,שמן ועבה ,וכשביקש
לצאת – לא יכל .מה היה הסוף? יתכנו כאן כמה תרחישים .במשל המקורי,
נאלץ השועל לצום ולהתענות עד שממדי גופו כחשו ויכול היה להשתחל
בעד הפירצה .פנה לאחור ,לעבר הכרם ,ואמר "כרם ,כרם ,מה הועלת לי?
רעב נכנסתי אליך ,ורעב יצאתי "...והנמשל? אלו דברי איוב "ערום יצאתי
מבטן אמי ,וערום אשוב שמה" ,ודברי המשנה "שבשעת פטירתו של אדם אין
מלווין אותו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות" ...שועל פיקח ,מה
עושה? נכנס לכרם ,אוכל מלוא שובעו ,ובו העת זורק אשכולות אל מעבר
לחומה ...וכשיגיע זמנו לצאת ,יחכו לו האשכולות שהכין .כך ,האדם הנבון,
יהנה בעולם הזה – ובו בעת "ישליך אשכולות" לעולם שמעבר :עוד מצוה,
עוד שיעור תורה ודרשה ,עוד מעשה צדקה וחסד ,ויקויים בו מקרא שכתוב:
"והלך לפניך צדקך ,וכבוד ה' יאספך" .זה תרחיש אחד .אך יתכן סיום אחר
לסיפור :השועל חדר פנימה ,אכל ושבע ודשן ,ולפתע נפתחה דלת הכרם
ובעליו הופיע .ראה את כרמו מושחת ,את האשכולות רמוסים ,ואת השועל
מחבל הכרמים .נעורה בו חמתו ,והוא פנה ללוכדו .נחרד השועל ,וניסה
להמלט בעד הפירצה .אך אבוי ,כבר שמן ועבה ,ודרכו חסומה ...לסיום זה
התייחס הגאון רבי רפאל יצחק ישראל זצ"ל ,רבו של האי רודוס לפני כמאה
שנה ,בספרו "בית היין" .החוטא ,הוא השועל .הכרם הגדור ,הם ההנאות
האסורות .בעל הכרם ,הוא הבורא יתברך ויתעלה .ומהי הפירצה? הסביר
הרב "בית היין" זצ"ל :מהלך האדם אחר עיניו ,ורואה את מדוחי העולם הזה
ופיתוייו .ועם זאת ,רואה הוא שהכרם האסור גדור בחומה גבוהה ,דלתיים
ובריח – הם איסורי התורה ,המונעים בעדו מלילך שולל אחר יצרו .מה
הוא עושה? מחפש את הפירצה הדחוקה :נאחז בקולא של איזה פוסק ,או
שמרגיע את עצמו שהוא נכנס רק להסתכל ,ולא לטעום .יטעם ענב אחד ,ולא
יותר .יאכל אשכול ,ויצא .ישאר ,ולא יתפס ...רבינו ה"אביר יעקב" אבוחצירא
זצ"ל כתב בספרו הקדוש "פיתוחי חותם" ,שזו דרכו של היצר הרע ,וכך הפיל
ברשתו גם את האדם הראשון ,יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא ,וחוה אשתו.
נביא את דבריו המאלפים בלשונם ,כי "לשון חכמים מרפא"" .אפשר לרמוז כל
הפסוקים האלה ביצר הרע ותחבולותיו עם האדם ,שמביא לו עצות מרחוק
ומתחיל מדבר הקל תחילה ,עד שמשקיעו בחמורה שבחמורה .והנה רבותינו
זכרונם לברכה עשו גדרים וסייגים הרבה ,וכוונתם ז"ל כדי שלא יבואו לעבור
על גוף התורה .כיון שיש גדר השומר המקום ,יהא האדם נזהר שלא יבוא לידי
מכשול .ואם לא יהיה האדם נזהר בגדר ויהא פורצו – יבוא לעקור גוף הדבר.
והנה יצר הרע ,אין רמאי ומסית ויודע לפתות כמוהו .בתחילה בא אל האדם
ואומר לו :אלה התוספות ,שהם הגדרים שהוסיפו חכמים ,אם תעבור עליהם
אין בכך כלום .אין חמור רק דבר שהוא כגוף התורה באמת ,בזה הוי זהיר
וזריז ,אבל דבר שהוא תוספת – אין בו דין וחשבון .והוא מבקש להדיחו מדחי
אל דחי ,כי כיון שמתחיל להטעימו טעם האיסור – ממשיך עליו זוהמתו,
ועושה בו כרצונו .ואם ישמע לעצתו ועובר ופורץ גדר ,אחר כך ממתיק לו
טעם גוף האיסור וטעם טעמא דאיסורא – עבירה גוררת עבירה עד שמשתקע
במקום שאינם יכולים לעלות ,גיהנם כלה והם אינם כלים" – יעויין שם כיצד
ביאר לאור זאת את פסוקי חטא עץ הדעת .ברם ,הבדל אחד יש בין המשל
לנמשל :במשל היתה פירצה בגדר ,ובנמשל הגדר איתנה וחסונה .הבה נזהר,
לבל נפרוץ בה פרצות!
)מעיין השבוע(

~~*~~~




"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" )א,א(
יש לפרש בדרך רמז ,כי הנה חובה קדושה מוטלת על כל יהודי בראש
ובראשונה להאמין באמונה שלמה ותמימה מבלי חקירות ,שהשם יתברך
ברא את העולם ,ורק אם נתחזקה אצלו האמונה בלב ונפש ,אזי ניתנה לו
רשות לחקור ולהתעמק עד שיבין זאת גם מצד השכל .וזהו שאומר הכתוב:
"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ"  -בראש ובראשונה צריך
האדם להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך ברא את השמים ואת הארץ.
)תורת הפרשה(

"ויבדל אלקים בין המים אשר מעל לרקיע ובין המים
אשר מתחת לרקיע" )א,ז(

באר רבינו הרמב"ם ז"ל שאין הכונה להבדלה פיזית ,שהרקיע חוצץ כביכול
בין המים שמעליו למים שתחתיו .אלא הכונה כאן להבדלה מהותית ,כמו
"ויבדל אלקים בין האור ובין החושך" .כי המים הם סמל החסד והחיים
לעולם ,ויש הבדל בין החסד בגשמי שבבריאה" ,אשר מתחת לרקיע" ,לבין
שורשי הנהגת החסד "אשר מעל לרקיע"!
)מעיין השבוע(
"יהי מאֹרת ברקיע השמים" )א,יד(
המילה "מאֹרת" נכתבה בכתיב חסר ,בלא ו' ,ומדוע? אמר הגאון רבי מיימון
בן עטר זצ"ל ,שהוא לרמז כי מאור השמש והירח אינו מושלם .ואימתי
מלא ,לעתיד לבוא ,שנאמר "והיה אור הלבנה כאור החמה ,ואור החמה יהיה
שבעתיים כאור שבעת הימים ,ביום חבוש ה' את שבר עמו ,ומחץ מכתו
ירפא"! ולפיכך נאמר גם "יהי מארת" ,ולא "יהי מאורות" ,בלשון רבים ,לרמז
שהמאורות הגדולים יזהירו רק לעתיד לבוא.
)מעיין השבוע(
"ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" )א,ח(
כתב בספר אמרי שפר :אצל יהודים הולך היום אחרי הלילה ,והלילה
מתייחס אל היום הבא ,ואילו אצל גויים הולך הלילה אחרי היום ,והלילה
מתייחס אל היום החולף .הלילה מסמל חושך ויסורים ,דינים ופורענויות,
הרי שהיהודים תחילה סובלים הם צרות ויסורים ולסוף זורח להם היום עם
שמש ישועה ומרפא ,ואילו לגבי אומות העולם הדברים הפוכים .תחילה
זורח להם היום ,אך סופם הלילה .כדרך שאמרו חכמינו" :צדיקים תחילתן
יסורים וסופן שלוה .והרשעים תחילה שלוה וסופן יסורים" .לפיכך אצל
היהודים השבת ביום השביעי של השבוע ,ואצל אומות העולם ביום
הראשון של השבוע ,משום שהיהודים  -תחילתם עמל ויגיעה וסופם
מנוחה ושלוה ,בעוד הגויים  -תחילתם מנוחה ושלוה וסופם עמל
ויסורים...
)מעינה של תורה(

"וירא אלקים את כל אשר עשה ,והנה טוב מאוד" )א,לא(

בכל הבריאה נאמר "כי טוב" .ורק בסופה נאמר "והנה טוב
מאוד" .פירש רבינו הרמ"ק זצ"ל ,ש"מאוד" זה הוא על
ההתחדשות שבבריאה :פריחה לאחר קמילה ,זריחה מחודשת,
המעניקה טעם מחודש לכל .ואף הלימוד ,אם יעשה בתחושת
התחדשות ,יקבל תנופה וחיות" :בכל יום יהיו בעיניך
כחדשים"!
)מעיין השבוע(


נאמר" :ומוראכם וחיתכם יתן ה' על כל חיית הארץ",
בתנאי שתהיו ניחונים בצלם אלוקים .ובהקשר זה נספר
מעשה :בעיר מכנאס ישנו מבוי סתום הנקרא "מבוי אל -
עטר" על שם הנגיד רבי משה בן עטר זצ"ל ,ובמבוי נמצא
בית כנסת שבנה הנגיד בסביבת שנת ת"מ ) .(1680לבית
כנסת זה נקשר מעשה נפלא ,כפי שמספר מהר"י משאש
זצ"ל )אוצר המכתבים ח"א( ..." :ושם יש בית כנסת לימין
הנכנס למבוי ,אורכה יותר על רוחבה .יש בה שני היכלות.
אחד באמצע ,במערבה ,ואחד בעלית קיר שבצפונה .וסיפר
לי זקן אחד ששמע מאבותיו ,שבנה אותה הנגיד כמהר"ר
משה בן עטר ז"ל זה יותר ממאתים שנה .בית הכנסת הזה
קרוי בזמן קדום על שם הנגיד רבי משה בן עטר הנ"ל,
ועתה הוא נקרא בפי הכל על שם הגאון המפורסם שמואל
ואעיש זיע"א ,נתבש"מ שנת תקע"ח לפ"ק .ושמעתי מכמה
זקנים ,שבזמן הרה"ג במוהר"ר שמואל ואעיש זצ"ל ,צדו
הערבים מהיער לביאה אחת חיה ,והביאוה דורון למלך.
והכניסה לגן אחד ברחוב הישמעאלים ,וקשר אותה
בצוארה בשלשלאות של ברזל ,ומינה עליה ערבי אחד
להאכילה ולהשקותה .יום אחד ברחה והזיקה הרבה
ישמעאלים .ואז גזר המלך על היהודים לתת לו חצר אחת
ברחוב היהודים ,בחושבו שאף אם תצא ותזיק ,תזיק רק
ליהודים ,ומה בכך .והוציאו היהודים הרבה שוחד על זה,
ולא הועילו .ונתנו לו חצר אחת ,היינו הראשונה לימין
הנכנס למבוי אל  -עטר ,שעדיין נקרא "דאר אלבייא",
דהיינו חצר הלביאה ,על שם המעשה .והביאו אותה שם,
וקשרו אותה בשלשלאות של ברזל ,והערבי הממונה היה
בא בוקר וערב לתת לה מחסורה .ערב אחד הניח הדלת
פתוחה בשוגג או במזיד ,ובאשמורת הבוקר בעוד לילה
ניתקה עוד פעם השלשלת ויצאה לחוץ .ומפני שכל
החצרות היו סגורות ,לא מצאה מקום להכנס ,והיתה
משוטטת עד שהגיעה לבית כנסת של הרב הנזכר ,שהיה
פתוח .והיה הרב הקדוש רבי שמואל ואעיש קורא שם
כדרכו בכל יום בקשות עד הבוקר ...והתחילה לנהום עליו.
והוא לא ידע שהיא הלביאה ,רק חשב שהוא כלב ,והכה
אותה במטה! ...והיא נוהמת .ויוסף להכותה להוציאה
מבית הכנסת .ובאותה שעה בא הממונה עליה ,ועימו
מעבדי המלך להוליכה אל המלך ,שרצה ליתנה במתנה
לשר גדול אחד שהיה נוסע דרך עיר באותה שעה ,וכשלא
מצאה בחצרה ,התחילו לחפש אחריה עד ששמעו נהמתה
ממכות הרב שהיה מכה אותה ,אז הלכו אחרי הקול .המה
ראו גם תמהו ,ותפסוה והוליכוה ...ואז נודעה קדושת הרב
זיע"א גם לעיני הגויים"...
EEE
בבית העלמין שבחברון טמון רבה של העיר ,הגאון רבי
חיים חזקיהו מדיני זצ"ל ,הנודע על שם יצירת הענק בת
עשרת הכרכים "שדה חמד" .כל ימיו נזהר שלא ליהנות
מאדם ,והתפרנס ממשכורתו הזעומה וממכירת ספריו.
פעם בא לפניו אדם וביקש ולהעניק לו ארנק גדוש דינרי
זהב .משסירב ליטלו ,אמר :רבינו ,חשוך בנים אני ,ואיש
שיבה התגלה לי בחלומי ואמר שאעלה לחברון ואוושע
מפי הרב .או אז נדרתי סכום זה לצדקה!" .ענהו הרב" :הרי
לפניך קופת הישיבה וקופת מתן בסתר ובזכות הצדקה
תוושע ,וגם אנכי אעתיר בעדך!" .לתקופת השנה נולד לו
בן ,ונקרא חיים חזקיהו על שם הרב הנערץ .הגאון נפטר
בשנת תרס"ה .כשנה וחצי לאחר מכן הזדמן רבי משה
בלוי זצ"ל לחברון ,ובספר זכרונותיו סיפר :העיר רעשה
וגעשה .פורעים ערבים פרקו את המצבה וניסו להוציא
את הגאון מקברו .החלו למשוך ברגליו ,אך כאשר נוכחו
שהגוף שלם כביום הקבורה והתכריכים נוצצים כשלג ,אין
עליהם כל כתם ,נבהלו וברחו .וכל התושבים מנער ועד
זקן יצאו לבית העלמין לחזות בפלא ,וגם אני בתוכם .וראו
הכל כי שם ה' נקרא על הצדיק ולא שלטה בו רימה ,והיתה
התעוררות רבה .וזכות ישני חברון  -במערת המכפלה ,וכל
גאוניה וקדושיה לדורותם  -תגן על בני המקום ועל כל
יושבי ארץ הקודש ,ועל עם ישראל כולו.
)מעיין השבוע(

~**


הוא עצבני? היא עצבנית?
מתפרצים מהר מידי?יש סיבה!
רועה נאמן לעדתו היה רבי ישעיהו ברדקי זצ"ל ,ראש העדה
האשכנזית בירושלים .הוא נשא על שיכמו את סיבלם ודאג
לטובתם ויצג את העדה לפני השלטונות .ליבו היה ער לכל
צר ומצוק ,והתאמץ לעזור לכל מר נפש וקשה יום .פעם
בערב שבת קודש נכנס אליו עני וגילה לו ,כי בביתו אין
לחם לשבת .רבי ישעיה רצה לעזור לעני ,אך כסף מזומן
לא היה בידו .נטל פמוט אחד ונתנו לעני במתנה ,ואמר לו
שימכרנו ובדמיו יקנה צרכי שבת .כעבור שבועות מספר
שוב נכנס אותו עני עם אותה בקשה ,נטל רבי ישעיהו
את הפמוט השני ונתנו לו .לא ארכו הימים ואותו עני שוב
מתדפק על פתחו .רבי ישעיה שלא היה ביכולתו לעזור לו,
נטל את ה"שטריימל" שלו ונתן ליהודי שימכרהו ויתפרנס
ממנו .אותו עני מר נפש ,לקח את השטריימל וחבט בפניו
של רבי ישעיה ,והתפרץ בחירופים על מה שאינו עוזר לו
בכסף מזומן .הפטיר רבי ישעיה :אם יהודי מתפרץ בצורה
קשה כזו ,מי יודע עד היכן צרותיו וכאביו מגיעים ,ומה גודל
יגונו וסיבלו אם איבד כבר את שווי משקלו .לא התמהמה
הרבה ,פנה אל העני :בוא עימי מיד ונגייס לך עוד עזרה .וכך
סיבב איתו רבי ישעיה על הפתחים עד שקיבל עזרה הגונה.
פעמים רבות הבעל חוזר מהכולל או העבודה והאישה
מקבלת פניו בקיטון של רותחים ופעמים היא מקבלת את
פניו בחיוך לבבי והוא ...בר מינן .צריכים לדעת לדון לכף
זכות ,יש סיבה .לפני שמחזירים מנה אפיים נא לברר מה
מציק? מה כואב? נחסוך הרבה יגון ואנחה
ונשיג ששון ושמחה .בהצלחה.


ילדים מרביצים! מה עושים?
בספר בני חביבי הביא ,שכלל הזהב במריבות בין ילדים הוא:
"אל תתערבו!" ,זו המריבה שלהם וזה העסק שלהם ,ועליכם
להשאר מחוץ לתמונה .אם תתערבו ,עלולים להאשים
אתכם בנקיטת עמדה כלפי אחד מהצדדים ,וכך ,לא תסייעו
במאום בהתערבותכם .אם אתם רוצים לנזוף בהם על-כך
שהם מתקוטטים ,המתינו עד שיירגעו הרוחות .הילדים לא
יקשיבו לכם באמצע מריבה .מאוחר יותר ,תוכלו להסביר
להם מה לא בסדר במריבות .אפילו כאשר הם מכים זה
את זה ,כל עוד איש אינו נפגע ,הדבר עדיין נחשב כנורמלי.
כמובן ,שאין תועלת לצוות עליהם לא להרביץ .הם ישכחו
מה אמרתם ברגע שתפסיקו לדבר .הרבה יותר נבון למצוא
דרכים כיצד לחזק רגשי אחוה וידידות בין האחים .אפשר
לעודד אותם להתחרות ביניהם במעשה חסד ,או להציע
פרס למי שמוותר .כשיודעים שאפשר להרוויח ,קל יותר
להתגבר .והביא שם :אם אחת סיפרה כיצד בן השכנים דחף
באלימות את בנה והפילו ארצה .כאשר נזפה בשכנתה על-
כך שהיא לא מחנכת את בנה ,ענתה לה השכנה" :שאלתי רב,
והוא אמר לי לא 'לעשות עסק' מהתוקפנות שלו" .אינני יודע
מי הוא הרב שאמר דבר כזה ,אך אין ספק שהוא לא התכוין
שמותר לילד לפגוע בילדים אחרים .אתם יכולים לחנך את
ילדיכם לפי ראות עיניכם ,אך אסור לכם להרשות להם לפגוע
בילדים אחרים .אין לילדיכם כל זכות להרביץ למישהו ,ולא
משנה כמה הם תוקפניים .יש להבהיר זאת בתקיפות רבה.
אסור להם ,בשום פנים ואופן ,לפגוע בילדים אחרים ולהזיק
להם .ושמעתי מגדולים )כ"ק מרן אדמו"ר מנדבורנה זצוק"ל,
כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א ,הגר"י זילברשטיין שליט"א
ועוד( שצריך מקטנות לשנן לילדים ,שהמרים יד על חבירו...
ולהסביר ולמנוע ,אך לא לוותר בשום אופן ויפה שעה אחת
קודם ...ועם תפילות יש סיכוי לראות בטוב.




 Eהבא"ח כתב נוסח שצריך לאומרו מי
שאומר קדיש על נפטרים שאינם קרוביו,
וכתב לאומרו בסוף היום ,האם הכוונה
לפני השקיעה או לפני השינה?

~

מתי שמסיימים לומר קדישים באותו יום.

 Eהאם חזן יכול לעבור לפני התיבה
כשחליפתו על כתפיו בלי להכניס הידיים
לשרוולים?
האם יעמוד כך לפני גדול הדור? בחתונה
או באירוע חשוב? ואיך יעמוד כך לפני אדון
הכל?

 Eהאם מותר להכנס לבית הכסא עם תמונה
של רב?
סיפר לי האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא
זצ"ל שפעם ביקר בפאריז וראה בבית עשיר
אחד תמונה של אביו וזקניו הקדושים

זיע"א בשירותים וגער בבני הבית ולא מצד
איסור אלא זילותא והוא פשט שאין קדושה
בתמונות אך יש בכך זילותא שקובע בנפשו
חוסר כבוד וכו‘.

 Eהאם מותר לקרוא בבית הכסא ספרי
היסטוריה וכדו' ,שלפעמים מופיעים בהם
פס' ומאמרי חז"ל?
יש להמנע) .ובפרט למקפידים שלא להכניס
שום דבר הנדפס בכתב אשורי לבית הכסא(.

 Eהאם מותר להתעמל מס' דקות לפני
שחרית ,כאשר הדבר גורם לו להיות ערני
בתפילה?

 Eהאם מותר בבית הכיסא לחבר לחנים על
קדיש ,כאשר רק מהרהר את מילות הקדיש?

כל זמן שעושה זאת לצורך התפילה הוא
בגדר הכנה לתפילה ומותר.

אסור לעשות כן .ופעם אחד הגדולים קרא
בבית הכסא שהמשקה שתיל בתמיסת בשר
המבושל בחלב ממהר הדבר בשליש מזמן
גידול העץ ומיד הרהר בהלכות בשר וחלב
והנאה מהם וכשהרצה את הדברים לרבו
אמר לו :אמת שהוא חידוש יפה אך יש לו
ריח של בית כסא והוא הדין לכאן

 Eמי שעובד רחוק מביתו ומתחיל עבודתו
מוקדם ,ואם יתפלל במקום מגוריו יאלץ
לעזוב את בית הכנסת לפני סיום התפילה,
האם מותר לו לנסוע לבית הכנסת הקרוב
למקום עבודתו?
מותר.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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 Eשבת קודש הוא האות הגדול והברית שנתן הקדוש
ברוך הוא לישראל ,למען ידעו כי ששת ימים עשה ה'
כל מה שברא בשמים ובארץ ,ושבת ביום השביעי ,והוא
יסוד האמונה לידע שהעולם הוא מחודש ,וכיון שברא
הכל הוא אדון הכל ואנחנו עבדיו ,ומחויבים לעשות
רצונו ולעובדו בכל גופינו ונשמתינו וממוננו כי הכל
שלו.
 Eקדושת שבת למעלה מכל הקדושות וברכתה
למעלה מכל הברכות ,ולכן נתקדשה ונתברכה מראשית
הבריאה ,וכמו שכתוב" :ויברך אלוקים את יום השביעי
ויקש אותו" ,והיא מקור הברכה לכל ימות החול ,ולכן
נצטוו ישראל על השבת בשבע פרשיות שבתורה:
בשלח ,יתרו ,משפטים ,כי תשא ,ויקהל ,אמור ,ואתחנן,
להורות שכל שבעת ימי השבוע בשבת תלויים ,ולכן אנו
מזכירים בכל יום את השבת שאומרים בשיר של יום:
ראשון בשבת ,שני בשבת ,וכן בכולם.
 Eהשבת היא עיקר האמונה בהקדוש ברוך הוא שברא
עולמו בששת ימים וביום השביעי שבת וינפש ,וכל
שאינו שומר שבת אין לו אמונה ,ולכן דימו חכמינו ז"ל
בכל הש"ס מחלל שבת לעובד כוכבים ,וכל המחלל את
השבת ככופר בכל התורה כולה .והנביאים כשהוכיחו
את ישראל על הפרו התורה ,הוכיחו בייחוד על חילול
שבתות בפני עצמן ,וכמו שאמר ישעיה "אשרי אנוש
יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה ,שומר שבת מחללו ושומר
ידו מעשות כל רע" )פרק נו,ב( כלומר שזכות שמירת
שבת תגרום לו שלא יעשו כל רע.
 Eישכים בבוקר ביום שישי להכין צרכי שבת ,ואפילו

יש לו כמה עבדים ישתדל להכין בעצמו איזה דבר
לצרכי שבת ,ולא יאמר לא אפגום כבודי כי זה הוא כבודו
שמכבד את השבת .ובזיעה שאדם מזיע בצרכי שבת ,בה
מוחק הקדוש ברוך הוא את כל העוונות כמו הדמעות
שמוחקות את העוונות ,ולכן צריך לטרוח הרבה לכבוד
שבת.
 Eטוב שיאמר על כל דבר שקונה" :לכבוד שבת" ,ועל
ידי הדיבור יחול קדושת שבת על אותו דבר .וכשהולך
ביום שישי לקנות צרכי שבת ,טוב שיאמר הריני הולך
לקנות לכבוד שבת ,כדי לקיים מצות "והיה ביום השישי
והכינו את אשר יביאו" ,לתקן שורש מצוה זו במקום
עליון ,ויהי נועם וכו' ,ואם קונה ביום חמישי יאמר רק
הריני הולך לקנות לכבוד שבת ,לתקן שורש מצות זו
במקום עליון ,ויהי נועם וכו'.
 Eלפי דעת האר"י הקדוש ז"ל ,כל צרכי שבת יקנה
ביום שישי ,כדי שתחול עליהם קדושת שבת .אבל אם
משער בדעתו שלא יהיה לו פנאי לתקנם ,כגון שהיום
קצר ויש דברים שצריכים תיקון מרובה – יקנה ביום
חמישי.
 Eלא יפחת משני תבשילים לכבוד שבת ,ואם רגיל
בימי חול בשני תבשילים ,יוסיף בשבת ויאכל שלושה
תבשילים ,וטוב להקפיד ולאכול דגים בכל אחת משלוש
הסעודות של שבת .אבל אם אינם מתאימים לו לפי
טבעו ומזגו או שאינו אוהב דגים – לא יאכלם ,כי השבת
לעונג ניתנה ולא לצער.
 Eמצוה לטעום מכל התבשילים בערב שבת דבר
מועט כדי לתקנם יפה כהוגן .וגם בערב שבת חזון אחר
חצות – מותר לטעום את התבשיל אף על פי שיש בו
בשר ושומן ,הואיל ויש מצוה בטעימת התבשיל לכבוד
שבת ,והמחמיר תבוא עליו ברכה.
 Eמצוה על אדם לרחוץ כל גופו במים חמים בערב
שבת .ואם אינו יכול לרחוץ את כל גופו ,ירחץ לפחות
את פניו ידיו ורגליו במים חמים .ומצוה לחוף את הראש.
ומצוה על פי הסוד לטבול במקוה בערב שבת.
 Eמאוד יש ליזהר שלא יבוא על ידי מצות הרחיצה
לחשש חילול שבת .ובעוונותינו הרבים הרבה נכשלים
בזה בימי החורף כשהימים קצרים שיושבים במרחץ
עד שחשיכה ,ואף אם גמר את עצם הרחיצה בהיתר ,גם
עלול לבוא לידי איסור שלפעמים סורק את ראשו בסוף

והיא מלאכה מהתורה בשבת .וכן מצוי שלאחר שמסיים
את כל הפעולות סוחט את הספוג מהמים שנבלעו בו.
ולכן ראוי לכל מי שנגע יראת השם בלבו למנוע את העם
מזה וזכות הרבים תהיה תלויה בו.
 Eמצות רחיצה בערב שבת חלה גם על הנשים .ובימי
החורף שהימים קצרים ואין להן פנאי יקיימו מצות
הרחיצה בפנים ובידיים.
 Eמצוה להסתפר בערב שבת אם שערות ראשו
ארוכות .ויכוון שהוא מסתפר לכבוד שבת .ואם יש לו
סיבה להסתפר בשאר ימי השבוע אינו חייב להמתין עד
ערב שבת .ומכל מקום עדיף שישתדל להסתפר כמה
שיותר קרוב לשבת.
 Eמצוה לגזוז הציפורניים בערב שבת .ואם לא יכול
לגזוז בכל ערב שבת מפני ששוהה גידולם – יגזוז כל
שתי שבתות .וצריך לזרוק הציפורניים בבית הכיסא ,ולא
יזרקם כלאחר יד ,כדי שלא יתפזרו וידרסו עליהם .ואם
נפלו על ה5רצפה יטאטא את אותו המקום ,ויזרוק הזבל
בבית הכיסא או באשפה.
 Eיש אומרים שאין לגזוז את הציפורניים )וכן
להסתפר( ביום חמישי ,מפני שדרכן לצמוח ביום
השלישי וגורם שיצמחו בשבת ,ומכל מקום המנהג הוא
שלא לחשוש לזה ,ולכן כשיש איזה סיבה שלא יכול
לגוזזן ביום שישי ,רשאי לגוזזן ביום חמישי.
 Eיש נוהגים שלא מסתפרים ולא גוזזים את
הציפורניים בראש חודש אפילו כשחל בערב שבת ,כי
כן ציוה רבנו יהודה החסיד שלא להסתפר ולא לגזוז
ציפורניים בראש חודש ,ולכן מקדימים להסתפר ולגזוז
את הציפורניים ביום חמישי .ומכל מקום אם לא גזזן
ביום חמישי והן גדולות ועודפות על הבשר ,יש להקל
ולגוזזן בראש חודש שחל בערב שבת גם לנוהגים
כצוואת רבנו יהודה החסיד ,כיון שהאיסור חמור כשהן
גדולות ועודפות על הבשר.
 Eלאחר התספורת וגזיזת הציפורניים צריך ליטול
את הידיים .בין אנשים ובין נשים .ואין הבדל בין אם
הציפורניים עודפות על הבשר ,ובין אם הציפורניים
לא עודפות ,שתמיד צריך נטילת ידיים .וגם הכוסס
ציפורניים בשיניו צריך נטילה .וגם מי שלא גזז בעצמו
את ציפורניו של אחרים – אין הגוזז צריך נטילה.
)השבת והלכותיה(

~ 
’בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ‘
אמרו רבותינו בגמ‘ )ברכות ו’ (:כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים‘ ,ומבאר
רבינו האור החיים הקדוש ,שהטעם הוא ,כי מי שירא את דבר ה‘ ,הוא מדבר מתוך
נשמתו ,ולכן זה ששומע אותו ,לא גופו שומע ,אלא נשמתו שומעת ,כי דברים שיוצאים
מהגוף ולא מהנשמה ,אין שייכות לנשמה של זה שהוא מדבר אליו ,שהיא תשמע ,מה שאין
כן אדם שמדבר מתוך נשמתו ,אז נשמתו של חברו מבינה דבריו.
וכן אמרו רבותינו ,אם אתה רוצה ללמד את התלמידים ,והם יקשיבו לך ,אז קודם כל
תקיים בעצמך’ ,והיו הדברים האלה על לבבך‘ ,ואם הם יהיו ’על לבבך‘ אחר כך
’ושננתם לבניך‘ אלו התלמידים ,כי הם יקבלו ממך.
ולפי זה מפרש רבינו הקדוש את הפסוק כך’ ,בראשית‘ שהיא היראה ,וכמו שכתוב
’ראשית חכמה יראת ה‘‘’ ,ברא את השמים‘ ,כלומר קודם כל תהיה ירא שמים ,ואז ישמע
קולך ויקשיבו לדבריך ,ויתקיים ’ואת הארץ‘ ,שגם שאר האנשים יקבלו חכמה ומוסר
ממך.
]אור החיים בראשית פרק א פסוק א אות יז[

להצלחת

רותם בן אורלי
ובני ביתו

לעילוי נשמת

שמואל בביוף
בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

חן ברכה
בת לאה
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שמעיה כוסיוף
בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

כל התורמים והמסייעים
לעלון בליל שבת
מבית הכנסת
זכור לאברהם
חולון
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