
 קבלת שבת

שבת שלום ומבורך! 

"ה' ֱאֹלֵקי ֲאבֹוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א, יא).
מפרש רש"י: "יוסף עליכם ככם אלף פעמים – מהו שוב 'ויברך אתכם כשר דיבר לכם'? 
אברהם  את  הקב"ה  הבטיח  כבר  לברכתינו?,  קצבה  נותן  אתה  משה,  לו:  אמרו  אלא, 
(בראשית יג, טז): 'אשר אם יוכל איש למנות וגו' "! אמר להם: 'זו משלי היא, אבל הוא יברך 

אתכם כאשר דיבר לכם' ".
למה דוקא אלף פעמים בירכם משה משלו? 

בהקדמתו לספרו "הפלאה" על מסכת כתובות, כתב הגאון רבי פנחס הלוי הורביץ 
מפפד"מ חשבון מדוייק לבאר זאת:

פעמיים במדבר – בחטא העגל ובפרשת המתלוננים – אמר הקב"ה למשה "ואעשה 
אותך לגוי עצום ורב ממנו", הרי שהגדיל הקב"ה את מידת טובתו של משה שיהיה רב 
ועצום מכלל ישראל, אבל לא התפרש כמה היה מרובה מהם, אולם נוכל ללמוד זאת 
ממה שאמרו חז"ל (הובא ברש"י שמות לד, ז): מידה טובה מרובה על מידת פורענות חמש-
מאות, שבמידת פורענות הוא אומר 'עד רבעים' ובמידה טובה 'עושה חסד לאלפים' ", 

ולפי זה נאמר שאף כאן התברך משה שיהיה רב ועצום חמש-מאות פעמים כמותם.
אינו  דיבור שיצא מפי הקב"ה לטובה, אפילו על תנאי  והנה, הלא אמרו חז"ל שכל 
וכיון  זו למשה אף שסלח הקב"ה לישראל ולא השמידם.  חוזר, ולכן התקיימה ברכה 
בפעם  גם  התקיימה  לישראל,  הקב"ה  אף שסלח  הראשון  בחטא  הברכה  שהתקיימה 
השניה שבה נאמרה לו – בחטא המתלוננים, ונמצא שהתברך להיות אלף פעמים כמותם. 
זו הברכה שעתה הוא מברך את ישראל "יוסף עליכם ככם אלף פעמים", ואומר להם 
"זו משלי", כי אלף פעמים כמותם היו בידו, מברכת הקב"ה, וה' יוסיף לכם עוד ברכה 
כאשר דיבר לכם! ודברי פי חכם חן!                                                     (כמוצא שלל רב) 

"ִהֵּנה ַעְרׂשֹו" (ג, יא).
עוני ומחסור קשים סבל מרן מאור ישראל רבי עובדיה יוסף שליט"א (לרפו"ש), בתחילת 
נישואיו, ואף על פי כן לא נשברה רוחו, אלא תמיד היה עוסק בתורה בשמחה ובשקידה 

עצומה, וכמאמר הכתוב: "לולי תורתך שעשועי, אז אבדתי בעוניי".
כדוגמא לחיי העוני והדוחק הנורא ממנו סבל, כשנולד בנו של מרן שליט"א - הגאון 

רבי יעקב יוסף זצ"ל, לא היה למרן שליט"א ולרבנית ע"ה מיטה או עריסה להניח בה 
את תינוקם שנולד זה עתה.

בצר לו, פנה מרן ומצא בשוק 'מחנה יהודה' ארגז עץ שנועד לאחסן בו בננות, הניחה 
תינוקם  את  השכיבו  זה  מצע  ועל  הארגז  של  בתחתיתו  בלויים  בגדים  מעט  הרבנית 
"במיטה" שהכינו עבורו...                                                                     (משוש תבל)

ַמִים ָלרֹב" (א, י). "ה' ֱאֹלֵקיֶכם, ִהְרָּבה ֶאְתֶכם; ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום, ְּככֹוְכֵבי ַהּׁשָ
מבאר רבי חיים בן עטר זצ"ל, ה"אור החיים" הקדוש, שמה שנאמר בפסוק: "ככוכבי 
אך  לרבים,  נחשבים   – מעטים  שיהיו  שהגם  הצדיקים,  לריבוי  היא  הכוונה  השמים", 
להתחשב  ואין  כו.),  דף  (סנהדרין,  לרשעים"  מנין  "אין  רב,  יהיה  שמניינם  הגם  הרשעים, 

בדעתם כלל (וע"ש)!
חי",  איש  ה"בן  בעל  זצ"ל,  חיים  יוסף  רבי  הטעים  הקדוש  החיים"  ה"אור  דברי  את 

במשל נפלא:
מלך אחד היה מכוער עד מאוד וטיפש גדול. ביקשו שרי המלך שהעם יעריץ את מלכם. 
הם ידעו, כי אם יראוהו בכיעורו ויבחינו בטיפשותו ייגרם בכך בזיון בית המלוכה, משום 
כך גזרו שאיש לא יראה את פני המלך ולא ישוחח איתו, רק שבעת השרים היושבים 

ראשונה במלכות הם יהיו רואי פני המלך והם יביאו לפניו את כל ענייני הממלכה.
השרים עצמם החניפו למלך תמיד ואמרו לו כי הוא יפה תואר ויפה מראה...

הביט  זהב.  מסגרת  בעלת  גדולה  מראה   – אחר  ממלך  מתנה  המלך  קיבל  אחד  יום 
המלך בדמות הנשקפת אליו מן המראה וגילה כי הוא מכוער מאוד...

מדוע שיקרתם לי? – כעס המלך על שבעת השרים – רימיתם אותי כאשר אמרתם 
שאני נאה!...

אדוננו המלך – אמרו השרים – למי אתה מאמין יותר, לנו או למראה?... אנו שבעה 
ואילו היא אחת!...

אתם צודקים... – אמר המלך הטיפש – אכן דעתכם היא דעת הרוב!
לדברי  המאמינים  אנשים  אותם  גם  כך   – חי"  איש  ה"בן  אמר   – טיפש  מלך  כאותו 
הרשעים בטענה ש"הם הרוב"... את האמת אין להכחיש!                        (וקראת לשבת עונג)
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אצלינו אמינות מעל לכל!!!
מקצוענות ואיכות ללא תחרות!!! 

שני השערים
האבילות על חורבן בית המקדש אינה אבילות ישנה, שהרי "כל 
דור שאין בית המקדש נבנה בימיו, כאילו חרב בימיו". הצער הוא 
עלינו, על מצבנו: "עוונות אבותינו החריבו נוה, וחטאותינו האריכו 
קיצו" (סדר העבודה ליוה"כ). ועל כן "כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה 
ביהמ"ק בימיו" (ברכות, דף לג:), והעוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם 
הציבור מעלה עליו הקב"ה כאילו פדה אותו ואת בניו מבין האומות 
(שם, דף ח.), שהרי כל מקום שגלו ישראל שכינה עימהם. כל יהודי 
יישאל בעולם העליון מה עשה לקירוב הגאולה, האם במעשיו זרז 

או מנע את בניית בית המקדש!
לפיכך עלינו לדעת, מה נדרש מאיתנו, איך נקרב את הגאולה.

שניקנור  אמרו,  לז.)  (דף  ביומא  במשנה  סיפור מהגמרא.  ונזכיר 
נעשו נסים לדלתותיו, הן "שערי ניקנור" בהם נכנסו מעזרת הנשים 
(שם, דף  ואמרו בגמרא  והכהנים.  ישראל  שבבית המקדש לעזרת 
ניקנור  כשהלך  אמרו:  לדלתותיו?  נעשו  נסים  מה  רבנן,  תנו  לח.): 
הנחושת מאלכסנדריה של מצרים, בחזרתו עמד  להביא דלתות 
עליו נחשול שבים לטובעו. נטלו אחת מהן והטילוה לים [להקל 
ביקשו  מזעפו.  הים  נח  לא  ועדיין  (רש"י)],  הסערה  בעת  לספינה 
עמה.  הטילוני  להם:  אמר  וכרכה,  הוא  עמד  חברתה,  את  להטיל 
מיד נח הים מזעפו, והיה מצטער על חברתה. כיון שהגיע לנמלה 
של עכו, היתה מבצבצת ויוצאת מתחת דופני הספינה. לפיכך, כל 
חוץ  זהב,  של  להיות  (כשהעשירו)  נשתנו  במקדש  שהיו  השערים 

משערי ניקנור, מפני שנעשו בו נסים.
ובאר רבי יוסף חיים זצ"ל בספרו "בן יהוידע" (שם), שמלכתחילה 

ודאי צר היה לו על השער שהושלך לים, אך מה בידו לעשות, הלא 
ה"הכרח לא יגונה", וחייבים היו להקל על משא הספינה להצילה. 
אבל כשמסר נפשו על השניה וראה שבכח מסירות הנפש שקטה 
הסערה, הצטער מדוע לא מסר נפשו כך על הראשונה לכרוך עצמו 
עליה במסירות נפש, והיתה שוככת הסערה והיו שתיהן ניצולות! 
והיתה  ים  ממצולות  הראשונה  העלה  בצערו,  הקב"ה  כשראה 
מבצבת ויוצאת מתחת כנפי הספינה. וזה, כמובן, יכול לשמש לנו 

כמשל –
שתי מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל. נתן לנו את התורה ובנה 
לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. אנו מפליגים בספינה 

ועומד עלינו נחשול שבים להטביענו.
גוף  היא  יונה) שהספינה  (בביאורו לספר  זצ"ל כתב  הגאון מוילנה 
האדם, והים הוא העולם הזה שדומה לים (ע"ז, דף ג.). רוח הסערה 
הוא היצר הרע והמקטרגים, והסערה עצמה הן צרות העולם הזה 

עד שהאוניה מחשבת להישבר, חלילה.
הרוחות עזות, והסערה סוערת, הגלים מאיימים לגרוף והאוניה 
מאיימת להישבר, ואנו כורכים עצמנו סביב ה'שער השני' שנותר 
איבדנו  בית המקדש  לפליטה, מגוננים על התורה הקדושה: את 
"על  עתר):  סימן  (או"ח,  חדש  הבית  שכתב  [וכמו  באדישותינו 
שהתרשלו בעבודה, על כן היתה הגזירה לבטל מהם העבודה"], את 
התורה הקדושה לא ניתן, כי היא חיינו ואורך ימינו: "הטילוני עמה", 
עמה נושלך אל הגלים הסוערים, עמה בצרות הרבות והעצומות, 

ואיתה נעבור אותן –
כל העוסק בתורה בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום, 

שנאמר: "יומם יצוה ה' חסדו", משום "ובלילה שירה עמי" (חגיגה, דף 
יב:), זו התורה הקרויה שירה: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" 

(סנהדרין, דף כב:).
נסביר מהו עסק התורה בלילה, ומהו חוט של חסד ביום. הלילה 
הוא חושך ואפילה. הגלות דומה ללילה (שם, דף צד.) והצרות דומות 
(מאירי בברכות, דף יב.). אם מתגברים לעסוק בתורה בלילה  ללילה 
בזמן הגלות ובתוקף הצרות, כשהייאוש מחשיך עיניים והעתיד כה 
קודר כתקופתינו אנו, אזי זוכים לישועה המשולה ליום, ולחוט של 

חסד.
זה  במקום  עניים  תורה  "דברי  כידוע,  חסד"?  של  "חוט  מהו 
יג.): אסתר  (דף  ועשירים במקום אחר". שאמרו בגמרא במגילה 
ירקרוקת היתה, כהדס. אלא חוט של חסד משוך עליה מהקדוש 

ברוך הוא, לכך נראתה יפה לאחשורוש ולאומות (רש"י).
כך הלומד תורה בלילה, בתוקף הצרות, יניח לקדוש ברוך הוא 
חסד"  של  "חוט  ההשערות,  לכל  בניגוד  הישועה  את  לו  להביא 
מסדר הכל! וזהו "קול רינה [של תורה (ויקרא רבה יט, א)] באהלי 

צדיקים", באהל ארעי, ומשם תבוא הישועה!
ואז, כשיראה הקב"ה שאנו דבוקים כל כך בתורה, איננו משליכים 
סביבה,  עצמנו  כורכים  אדרבה,  אלא  הצרות,  בעת  חלילה  אותו 

אומרים: "הטילוני עמה" – או אז יקרו שני דברים –
הישועה,  הרינה תבוא  קול  הים מזעפו", עם  נח  "מיד  הראשון: 

וחוט של חסד יסובבנו ביום המאיר, ונצליח בכל העניינים –
והשני: גם השער הראשון יוחזר לנו, בבנין בית המקדש במהרה!
(והגדת)

המחירים הכי טובים בשוק

סניף ר' יהודה הנשיא 33, אלעד.



הוריו של מוטל'ה מצאו אותו ואת יצחק חברו סיפור לשבת
רדומים על הסטנדרים בבית המדרש בשעת ליל מאוחרת...

מ.  בעיירה  התרצ"ה,  שנת  של  בחורף  זה  היה 
יחדיו  הלכו  יענקי  ואחיו  מוטל'ה  שבצ'כוסלובקיה. 
בחורשה, בין טיפות הגשם. אבא מיהר איתם לסנדלר כי 
לכבוד ראש חודש הבטיח אבא לקנות להם זוג נעליים 
חדשות. נעליים חדשות! הקלה היא בעיניכם?! באותה 
תקופה נעליים חדשות היו משהו מיוחד במינו. מתנה 
בשמחה  מוטל'ה  יצא  שלמחרת  בבוקר  אוצר.  שהיא 
לחיידר מוקדם מן הרגיל. ובצהרי היום, כשבדרכים היה 
בוץ, לא היה איכפת לו למוטל'ה לרוץ ולקפוץ וללכת 

דרך החורשה הביתה, כי הרי היו לו נעליים חדשות. 
"אני לא חושב שכדאי ללכת דרך החורשה", פנה אליו 
ומלא  עדיין,  רטוב  "שם  רפויות.  כשעיניו  יצחק  חברו 
בוץ...", רק אז צד מבטו של יצחק את הנעליים החדשות 

של מוטל'ה. "הו, תתחדש, הנעליים כל כך יפות...
"תודה יצחק", השיב לעומתו מוטל'ה, אך מיד השפיל 
את עינו בראותו את עמידתו חסרת האונים של יצחק, 
כמו ניסה להסתיר דבר מה, את החור שהתהווה בנעל 
להסתיר  לו  היה  קשה  הבוהן,  הציצה  וממנה  הימנית 
שעל  הסמרטוטים  את  לכנות  היה  מוזר  ובכלל,  זאת. 
רגליו של יצחק בשם נעליים, ולכן מיהר מוטל'ה לשנות 

את הנושא.
אחה"צ בבית משפחת ס. הסתובב יצחק הלוך ושוב 
למיטה.  ומרותקת  היתה  חולה  אמו.  חדרה של  על-יד 
קראה  בנה,  את  מטריד  משהו  כי  האם  שחשה  לאחר 
ליצחק הבכור לחדרה כדי להתעניין מה מציק לו. לאחר 
הפצרות מרובות, גילה יצחק לאמו כמה חשוב לו לקנות 
יודע  "אתה  לבנה:  השיבה  רב  בצער  האם  אך  נעליים, 
מה, יצחק'ל שלי? מהיום בל"נ אניח בצד מטבע אחת 
בכל יום. כשיצטבר הסכום כולו נקנה לך נעליים, טוב 

צדיק שלי?!"
יצחק הנהן בראשו, ולא אמר דבר, כי ידע היטב את 
בהבטחתה,  עמדה  האם  הוריו.  של  הכספית  מצוקתם 
אך כעבור חמישה ימים, אירע דבר נורא. אם המשפחה 
הלכה לעולמה, כשהיא מותירה אחריה אלמן ושלושה 
יתומים רכים, המומים וכואבים. בתום ימי האבל, פוזרו 
הילדים בין מכרים וידידים שכאבו את כאב המשפחה 

ופתחו את ביתם לקבל את היתומים הרכים. 
כמו  ילד.  אותו  זה  היה  לא  אך  ל"חיידר",  חזר  יצחק 
מוטל'ה  בעיניו.  שכן  עצב  של  וים  באחת  התבגר 
להניח את  היה  יכול  לו לכתף, עליה  היה  חברו הטוב, 
משחקים  יחד,  לומדים  הם  היו  וכך  ולבכות.  הראש 
סיפר  הימים  באחד  יחד.  הולכים  היו  ולכל מקום  יחד 
יצחק למוטל'ה על הבטחתה של אימו לפני שנפטרה. 
"חמש המטבעות מחכות במגירה היא לא תקנה לי את 

הנעליים לעולם..." חשב. 
לביתו  כשהגיע  מיד  נקרע.  וליבו  זאת  מוטל'ה שמע 
ניגש לאביו והתחנן אליו בדמעות שיקנה נעליים לחברו 
והנה, לאחר  יצחק. האב סירב, אך מוטל'ה לא הרפה. 
שוב  יצאו  אחה"צ  יום  באותו  עוד  ספור,  אין  הפצרות 
מוטל'ה ואביו לסנדלריה בגשם ובקור וחזרו לפנות ערב 
מוקדם  מוטל'ה  רץ  גם הפעם  נעליים חדשות.  זוג  עם 

בבוקר, כשהחבילה בחיקו. כשראה את יצחק, דחף את 
החבילה לידיו וקרא לעומתו: "קח, זה בשבילך..." יצחק 
לא הבין, הוא בחן את החבילה, שלח את ידו ונבר בה. 
כשראה את זוג הנעליים החדשות ברקו עיניו, אך לאחר 
לא  מוטל'ה  למחות.  וניסה  החבילה  את  הרחיק  רגע, 
ויצחק  זו מתנה ממני, בשבילך"...  ויתר. "קח, בבקשה! 
המשיך  לב,  טוב  של  דרך  באותה  וכך  ולקח.  הסכים 
מוטל'ה בעקשנות לעשות הכל כדי שמצבו של יצחק 

יהיה הכי טוב, במיוחד במצבו הנוכחי העגום ממילא.
שבבקשות,  הגדולה  הגיעה  מספר,  שבועות  לאחר 
ביקש  "אבא",  שממנה חשש כל כך אביו של מוטל'ה. 
יצחק  נכניס את  נהדר אם  "אני חושב שיהיה  מוטל'ה, 
אלינו הביתה, אל תדאג הוא לא יפריע בכלל והוא יישן 
איתי במיטה ו...". אביו השיב בשלילה לבקשתו זו, שהרי 
בשום פנים ואופן הוא לא יוכל להאכיל עוד פה בנוסף 

לתשעת הפיות שכבר בבית, זה הרי לא בא בחשבון.
באותו ערב לא חזר מוטל'ה הביתה. אמו שחיכתה לו 
עם ארוחת הערב, דאגה מאוד. היא הסתובבה בכל בתי 
החברים והמכרים לחפש אותו, אך הילד נעלם ואיננו. 
כשנכנסה לבסוף לבית משפחת ד. - המשפחה הטובה 
לה  יצחק, פתחה  והצפוף את  לביתם הקטן  שהכניסה 
האם כשגם על פניה סימני דאגה, והודיעה שיצחק גם 

הוא איננו בבית. אם כן להיכן נעלמו השניים?!
בשעת לילה מאוחרת נמצאו השניים. המראה שנגלה 
לעיני ההורים המודאגים היה מגוחך למדי. שניהם ישבו 
על ספסל בית הכנסת זה לצד זה, ראשיהם רכונים על 
הסטנדרים והם ישנים שנת ישרים. בני הזוג הבינו שאין 
ברירה אחרת אלא להכניס את יצחק לביתם, ואכן מיד 
יצחק  חזר  לאט  לאט  דבר.  לכל  לבן-בית  יצחק  הפך 
עיניו  רק כשהיה משפיל את  הילדים,  ככל  ילד  להיות 
ומביט בנעליים אז היה בוכה. ארבע שנים מאושרות של 
ילדות מתוקה עברו על יצחק בבית מוטל'ה ומשפחתו.

מוטל'ה  של  משפחתו  קץ.  להן  שמה  התרצ"ט  שנת 
על  הועלו  הקטנים  והילדים  האם  לרסיסים.  התנפצה 
לקרון  הובל  האב  שבו.  לא  שמשם  אחד  בכיוון  קרון 
"ברח מוטל'ה"  הוא לא שב.  גם  אך  לכיוון אחר,  אחר, 
ציוה עליו אבא, והוא ברח. שש שנים קשות עברו עליו, 
על מוטל'ה. שש שנים של סבל ורעב אבל גם מלאות 
הרבה  עם  גם  אך  יאוש  של  רגעים  הרבה  עם  בניסים, 
ישראל  לארץ  מוטל'ה  הגיע  לבסוף  תקוה.  של  רגעים 
כל כולו פירורים מן המלחמה, באין משפחה, באין בית, 

באין כסף, בלא דבר.
וכולם  רעהו  את  חיזק  פליט  ישראל.  אלמן  לא  אך 
עזרו לכולם לאחות את השברים, ולהתחיל את החיים 

מחדש.
היה זה בתשעה באב תשכ"ז, הימים שאחרי מלחמת 
בשתיקה  פסע  אז)  (מוטל'ה של  מרדכי  ששת-הימים. 
לעבר רחבת הכותל המערבי כש-ים של אנשים, ים של 
תפילות, ים של דמעות מסביבו. כולם באים לבכות את 
חורבנו של העם ואת חורבנם הפרטי שלהם. כל אחד 
ושקו שלו. מרדכי פותח "קינות לתשעה באב" ושוקע 

בניגון חרישי ועצוב.
מרדכי אכן כבר מצא את בת זוגו. הוא היה מאורס עם 
שחקוק  המספר  שרק  ושתקנית  נעימה  טובה,  בחורה 
לה על זרועה היה עד אילם לזוועות שעברה. הוא ישב 
רבש"ע,  ממך  מבקש  שאני  מה  "כל  בליבו:  והתפלל 
שכשאצעד בעוד כשבועיים לחופה ואנשים טובים ילוו 
אותי, שאף לא אחד מהם בן משפחתי, תהיה אתה שם, 
לימיני. תלוה אותי כמו אב אוהב, תמוך בי שלא אפול. 
כי רק אתה תוכל להפוך את הבית הזה, של שני אנשים 

בודדים עם ים של כאב, לבנין עדי-עד".
בהתחייבותו  גם  כשנזכר  מפיו  נמלטה  קטנה  אנחה 
עכשיו,  פחות.  לא  לירות,   4,000 האירוסין.  בערב 
שבועיים לפני החתונה וביחד עם עזרה מידידיו, הגיע 
רק ל- 1,000 לירות בלבד, מהיכן יקח עוד 3,000 לירות?! 
"ה' יעזור", לחש לספר הקינות, "ה' יעזור". והוא שקע ב: 
"על נהרות בבל". מהי בעייתו האישית, למול חורבנו של 

עם?! כך חלפה שעה כשהוא שקוע במחשבותיו. 
לפתע צדו עיניו זוג עיניים חיוורות, משהו בהם היה 
מוכר, משהו לא מוגדר, כמו הבזק אור שבא ונעלם. כמה 
בכתפו.  קלות  נוגע  לצידו,  הזר  היה  מכן  לאחר  רגעים 
בשאלה  הזר  הגבר  מול  ונעמד  התרומם  ננער,  מרדכי 
השלושים  בשנות  גבר  זה  היה  "מוטל'ה???"  אילמת. 
האיכותית  החליפה  כי  עד  ורזה,  כחוש  המאוחרות, 

שעליו, נדמית היתה כתלויה על קולב.
הביטו שניהם האחד על השני למספר שניות, ולפתע 
פרץ יצחק לעומת מוטל'ה בקריאות: "מוטל'ה, אתה לא 
יצחק,  אני  זה  זוכר אותי?? תתעורר מוטל'ה, תתעורר! 

אתה לא מכיר אותי"?!
עמדו  והוא  לגמרי  הסכרים  נפרצו  עכשיו  "יצחק!!!" 
וגעו בבכי. שעה ארוכה לאחר מכן ישבו יצחק ומוטל'ה-

מרדכי, הם דיברו ושתקו ושוב דיברו.
לאחר תפילת "מעריב" הוציא יצחק פיסת נייר ורשם 
עליה את כתובתו, קיפל את הנייר ונתן אותה למרדכי. 
"מוטל'ה ידידי היקר, אני כה מאושר לראות אותך חי!", 

אמר בדמעות.
צרור  והוציא  החליפה  מכיס  ארנקו  את  שלף  הוא 
שטרות. עוד לפני שהספיק מרדכי להבין על מה ולמה, 
תודה  הנעליים.  עבור  "זה  ידו.  בכף  הצרור  את  מצא 

מוטל'ה!"
יצחק הבזיק חיוך לעבר ידידו הנבוך, טפח על שכמו, 
הסתובב ונבלע בהמון הרב שנהר לכיוון היציאה. מרדכי 
לירות.   3,000 מגולגלות  להם  נחו  שם  ידו.  בכף  הביט 
על  כבר  לו  חרוטים  שקווים  המבוגר  הבחור  מרדכי, 
פניו, עמד כך עוד זמן רב על יד קיר האבן, כשבכף ידו 
מורם  כשראשו  זועק,  והוא  לירות   3,000 היו  הקמוצה 

לשמים: "אני לא לבד! אני לא לבד!!!"
האש,  דלקה  כשבפמוטים  מכן,  לאחר  שבועיים 
מרדכי-מוטל'ה  החתן.  מרדכי  של  לצידו  יצחק  עמד 
על  לך  להודות  צריך  אני  "עכשיו  הטוב:  לחברו  לחש 
יצחק,  של  זרועו  על  שעון  כשמוטל'ה  וכך  הנעליים..." 
צעדו יחד לחופה.                                    (האמנתי כי אדבר) 
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מי שקיבל עליו תוספת שבת עם הצבור אינו רשאי להקל אפילו באיסור שבות. אבל 
יחיד שקיבל עליו תוספת שבת, רשאי להקל באיסורי שבות בבין השמשות במקום מצוה, 
כגון לומר לעכו"ם שידליק נרות לצורך לימודו, או אם היה טרוד בערב שבת ורוצה לעשר 

פירותיו לשבת.
כתב הטור (סי' שמב): כל שבות דרבנן מותר בביה"ש לצורך מצוה, כגון ליטול עירובו המונח 
בכרמלית, או לעלות אחריו באילן, או ליטול ממנו לולב המונח עליו, או שהיה טרוד והוצרך 
לעשר פירות בין השמשות. וכ"כ הר"י שמותר לומר לעכו"ם ביהש"מ להדליק הנר. ע"כ. 
וכתב מרן הבית יוסף (שם): ויותר נראה לומר, דאפילו ודאי שרי לעשר, ואפילו שלא לצורך 
(עירובין לב:) דלא גזרו על שבות ביה"ש בשעת  השבת אם הוא טרוד ונחפז, לדידן דקיי"ל 
הדחק. והא דתנן אין מעשרין את הודאי, אתיא כמאן דאמר גזרו על שבות ביה"ש, וכמו 

שפירש רש"י שם (שבת לד. ד"ה ספק חשכה).
ומרן בש"ע (שם) כל הדברים שהם אסורים מדברי סופרים לא גזרו עליהם בין השמשות, 
והוא שיהא שם דבר מצוה או דוחק וכו', וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות, 

מותר ביה"ש. ומטעם זה מותר לומר ביה"ש לעכו"ם להדליק לו נר לשבת.
ואמנם כל זה בבין השמשות כאשר לא קיבל שבת עם הצבור, אף שקיבל שבת ביחיד, 
שהתירו  דברים  אותן  ואפי'  השמשות,  מבין  טפי  חמיר  הצבור,  עם  שבת  קיבל  אם  אבל 
בביה"ש, כגון עירובי חצרות והטמנה, דהוא בודאי לצורך שבת, אסור, וכמבואר בש"ע (סי' 
ואין טומנין, משום דהא  אין מערבין  הוא,  יום  עניית ברכו, אע"פ שעדיין  רסא ס"ד) דאחר 

קבליה לשבת עליה. ולדידן הוי אמירת מזמור שיר ליום השבת  כעניית ברכו לדידהו. ע"כ.
והיינו, דעניית ברכו היא התחלת תפלת ערבית של שבת, לכך הכל פורשין אז ממלאכה. 
בכל  וכן  בחמין,  ברחיצה  כגון  לשבת,  חז"ל  שגדרו  והגדרים  הסייגים  בכל  אז  אסור  ולכן 
השבותין. דכיון דקיבל עליו שבת בצבור, אף שהוא זמן הרבה קודם ביה"ש, חמור מקבלת 
ע"ח  לענין  הנ"ל  דביה"ש  ההיתר  יצוייר  לא  זה  ולפי  קבלה.  בלי  ביה"ש  או  ביחיד  שבת 
והטמנה, רק אם הוא במקום שאין שם צבור, דאל"ה בודאי רוב הצבור קבלו כבר שבת 
בביה"ש, והמיעוט נמשכין אחריהן בע"כ, וכמ"ש בסי' רס"ג סי"ב וי"ג. וכ"כ במשנ"ב. ועיין 
בביאור הלכה בשם הרבה אחרונים שכתבו, דדוקא ע"י ברכו שהוא קבלת שבת של ציבור, 

אבל אם יחיד קיבל עליו שבת מבעו"י לא חמיר מביה"ש. וכן משמע מהמג"א סק"ז.
וז"ל מרן בש"ע (או"ח סי' שמב): כל הדברים שהם אסורים מד"ס לא גזרו עליהם ביה"ש, (וע"ל 
סי' רס"א וס"ס ש"ז), והוא שיהא שם דבר מצוה או דוחק, כיצד, מותר לו ביה"ש לעלות באילן, 
וכן מוריד מהאילן או מוציא מהכרמלית  או לשוט על פני המים להביא לולב או שופר, 
עירוב שעשה, וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות, מותר ביה"ש, ומטעם זה 
מותר לומר בביה"ש לעכו"ם להדליק לו נר לשבת. וע"ש בביאור הלכה, שהביא מהפמ"ג 
שנתקשה, מ"ט מותר כ"ז ביה"ש בער"ש, למה לא יהיה אסור בו מעט משום תוספת שצריך 
להוסיף מחול על הקודש למ"ד דהוא מדאורייתא. ע"ש. ותירץ בביאה"ל, דאולי באמת לא 
כל ביה"ש התירו, אלא איה"נ מעט הסמוך ללילה אסור משום תוספת. ע"ש. והיינו מפני 

שאין שיעור לזמן תוספת, ודי בזמן כל שהוא קודם השבת.
(ילקוט יוסף שבת, מהד' אלקיים, ח"ב, עמ' קנט)

אדם שקיבל עליו תוספת שבת,
האם יכול לחזור בו?  הלכה לשבת

שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', אילה בת פורן שושנה וכל משפ', 
ואיתמר  פנחס  הי"ו,  אורלי  שרה  בת  תהילה  ושירן  שירה  דבורה  בן  שמעון 

(תומר) בני אביגיל הי"ו, ישי בן אילה הי"ו, יונתן בן עופרה ברכה הי"ו. 

לעילוי נשמתהעלון מוקדש  -  להצלחת לרפואת
שושנה פורן בת טאוס תחי', סעידה בת סאלם תחי', 
מיכל בת אסתר תחי', פרומה שרה בת יענטא דבורה 

תחי', שושנה בת אליס עישה תחי'.

מוסא בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז"ל, מאיר אהרון ז"ל 
בן עישה הי"ו, יעל בת רבקה ע"ה, עדיה ע"ה בת סיון תחי'.


