שבת מברכין

בסיעתא דשמיא ,ערש”ק כ”ב סיון התשע”ד
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פרשת “קורח”  -גליון מס’ 232
שנה ח'  -עלון דו שבועי

העלון טעון גניזה

אין לקרוא בשעת התפילה!

“ק ִר ֵאי מוֹ ֵעד ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ֵשם” (טז ,ב).
ְ

מפרש רש”י“ :קורח ,שפיקח היה ,מה ראה לשטות זו וכו’ “.
יש להבין ,וכי אך על קורח התמיהה ,הלא הרבה פיקחים היו שם במדבר ,ומן הסתם
חלק ממאתיים וחמישים ראשי סנהדראות שהצטרפו אליו היו פיקחים גדולים גם הם,
לא פחות מקורח עצמו ,ומדוע עליהם לא תמהו כך – שמאחר שפיקחים היו ,מה ראו
לשטות זה?
ועוד ,צריך להבין מנין פשוט לרש”י שקורח היה פיקח ,וכי היכן מצינו זאת?
ביאר רבי אברהם פלאג’י זצ”ל ,בספרו “אברהם אנוכי” ,ליישב את התמיהה על פי מה
שאמרו חז”ל (פס”ז קורח יז ,נ) :קורח עשה סעודה למאתיים וחמישים ראשי הסנהדראות,
כדי ליקח אותם בעצתו .ולפי זה מובן מדוע עליהם לא היתה תמיהה ,מפני שלאחר
שאכלו מסעודתו של קורח היו כבר משוחדים ,והשוחד ,כידוע ‘מעוור עיני פיקחים’,
ולפיכך לגביהם אין שום תמיהה ,כי פיקחותם פשוט נעלמה.
אך קורח שלא היה משוחד מסעודתו ,נותר בפיקחותו ,והיינו – בצלילות דעתו ,וממילא
לגביו מתעוררת התמיהה ,מה ראה לשטות זו?
ולפי זה מובנת גם תגובתם של דתן ואבירם ,כששלח משה רבינו לקרוא להם“ ,העיני
האנשים ההם תנקר לא נעלה” (טז ,יד) .הם הבינו כי בכוונת משה רבנו להזמינם לסעודה
גדולה כדי לשחדם ,כפי שעשה קורח לראשי הסנהדראות ,לפיכך אמרו לו“ :העיני
האנשים ההם תנקר” ,כלומר ,וכי סבור אתה לנקר לנו את העיניים ,כלומר לעוור אותנו
(ומתוק האור)
עם השוחד שלך ,כדי שלא נראה את מה שאנו רואים עתה ללא שוחד...

ִּ
“כי כָ ל הָ ֵע ָדה ֻּכ ָּלם ְקד ׁ ִֹשים” (טז ,ג).
מפרש רש”י“ :לא אתם לבדכם שמעתם בסיני ‘אנוכי ה’ אלקיך’ ,כל העדה שמעו!”
מדרש פליאה הובא בספר “דמשק אליעזר” בשם ספר “פני אריה” ,וזה לשונו“ :כיון
שראה דוד מה שאמר קורח‘ :כי כל העדה כולם קדושים’ – נטל הכינור בידו והתחיל מנגן:
‘ארוממך ה’ כי דליתני ולא שימחת אויבי לי’ “.
על פניהם ,נראים הדברים כחסרי פשר.
הסבר חריף בדברי המדרש ,אמר הגאון רבי מרדכי יפה-שלזינגר זצ”ל ,לאורם
של דברי רש”י בפסוק שלפנינו:
כאשר אמר קורח שכל העדה ,ולא רק משה ,שמעו בסיני את הציווי “אנוכי ה’ אלוקיך”,
הרי בכך עורר מחדש את חטא העגל ,כי אם ישראל בעצמם שמעו את הדיבור הראשון,
אז בודאי שיש לחוש ולומר שידעו את קונם והתכוונו למרוד בו ,חלילה ,על ידי העגל.
ואם כן קשה לכאורה :הרי קורח רצה לרומם את מעלת כל העדה ,ולומר שכולם קדושים
כמו משה ואהרון ,ואילו בפועל הוא מזכיר את חטא העגל ,שהוא חרפה וגנאי לעדה
הזאת?
בהכרח יהיה עלינו לומר ,שקורח סבר שבני ישראל עשו את העגל רק כדי להורות
תשובה לרבים ,וכדברי הגמרא (עבודה זרה ד“ :):אמר ר’ יהושע בן לוי :לא עשו ישראל את
העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה ,שנאמר( :דברים ה ,כו)‘ :מי יתן והיה לבבם זה
להם ליראה אותי כל הימים’ “ ,וכפירוש רש”י“ :כלומר :גיבורים ושליטים ביצרם היו ,ולא
היה ראוי להתגבר יצרם עליהם ,אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה
לבעלי תשובה ,שאם יאמר החוטא :לא אשוב ,שלא יקבלני ,אומרים לו :צא ולמד ממעשה
העגל ,שכפרו ונתקבלו בתשובה!”
אם זו היתה מטרת עשיית העגל ,הרי שהמעשה הזה אינו יכול להיחשב לחרפה להם,
ועל כן לא נמנע קורח מלהזכירו.
אך אם כך ,שלא היו ישראל ראויים לאותו מעשה ,היה לכאורה גם לדוד תירוץ על
חטאו (עם אשת אוריה החיתי) ,שגם הוא חטא כדי להורות תשובה ליחיד ,שהרי בסוגיית
הגמרא מובאים אלו יחד ,בשמו של רבי שמעון בר יוחאי“ :לא דוד ראוי לאותו מעשה,
ולא ישראל ראויין לאותו מעשה וכו’ ,אלא למה עשו? לומר לך ,שאם חטא יחיד – אומרים
לו :כלך אצל יחיד ,ואם חטאו ציבור – אומרים להם :לכו אצל ציבור”.
עתה יתבארו דברי המדרש היטב“ :כיון שראה דוד מה שאמר קורח‘ :כי כל העדה
כולם קדושים’ “ ,ועל ידי זה התעורר חטא העגל ,וצריך לומר שישראל לא עשו את

מופץ במעל  9000עותקים בכל הארץ

העגל אלא כדי להורות תשובה לרבים ,ואם כן גם לדוד היה תירוץ על חטאו ,ומשום
כך“ ,נטל הכינור בידו והתחיל מנגן‘ :ארוממך ה’ כי דליתני ולא שמחת אויבי לי’“!
(כמוצא שלל רב)
					
ודברי פי חכם חן!

“וְ י ַֹדע ה’ ֶאת ֲא ׁ ֶשר לוֹ וְ ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש וְ ִה ְק ִריב ֵאלָ יו וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר בּ וֹ ְיַק ִריב ֵאלָ יו”
(טז ,ה).
אמר הגאון רבי נתן לוברט זצ”ל ,שמכאן יש מקור לדברי הרמב”ם הידועים (סוף הלכות
שמיטה ויובל)“ :ולא שבט לוי בלבד ,אלא כל איש ואיש מכל באי העולם ,אשר נדבה רוחו

אותו והבינו מדעו ,להיבדל לעמוד לפני ה’ לשרתו ולעבדו לדעה את ה’ ...ופרק מעל
צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם ,הרי זה נתקדש קודש קודשים,
ויהיה ה’ חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים וכו’ “.
וזה כפל הלשון“ :ואת הקדוש” – הכוונה ללויים הקדושים מבטן ומלידה“ ,ואת אשר
יבחר” – רומז על מי שבחר מעצמו ומרצונו להיות כמותם.
בחירה כזאת ,ודאי שבאה לידי ביטוי בעיקר בזמנים בהם קשה ללמוד ולקיים את רצון
ה’ בשלמות ,ונוהג העולם להשתמט מללמוד בהם .על בחירה אמיתית ומופלאה ילמדנו
המעשה הבא:
סיפר עד ראיה להגאון רבי אלחנן הלפרין שליט”א ,אב”ד בגולדסגרין – לונדון :פעם
נזדמן לי לנסוע ברכבת בין-ארצית מפריז שבצרפת לוורשה שבפולין ,והנה הבחנתי
באברך בעל צורה עדינה ומרשימה ,שחיפש את התא שלו ,והתיישב באחד המושבים
מתוך הארבע שהיו שם .לאחת כמה תחנות נכנסה נוכרית אחת לאותו התא ,לפי המקום
שהיה בכרטיס ,ואז קם אותו אברך  -אע”פ שהתא היה פתוח והיו שם עוד אנשים – ונעמד
בירכתי אחד הקרונות ,והשקיע עצמו בלימוד גמרא קטנה שהיתה בידו ,משך כעשר
שעות רצופות (!).
כל זה נמשך החל מזמן קצר לאחר הנסיעה ,שיצאה בשעה שמונה מפריז ,עד שהגענו
לתחנת קטוביץ ,בשעה שבע ושלושים בבוקר .נוסעים עלו וירדו בתחנות הביניים,
רוכלים הסתובבו ברכבת למכור את מרכולתם ,וכל הרעש וההמולה כלל לא הפריעו
לאותו אברך ,שעמד ולמד בלי הפסקה אף לא לרגע אחד .הוא לא התייחס אליהם בכלל.
נפעמתי מאוד מן המחזה ,אבל לא ידעתי מיהו אותו אברך יקר .בתחנת קטוביץ ירדו
הרבה נוסעים וגם אותה נכרית .האברך ראה שהתא התפנה ,נכנס לשבת שם והמשיך
ללמוד .בהגיע הרכבת לתחנה הסופית בוורשה ,ראיתי קבוצה גדולה מחסידי ליובאביטש
שבאה לקדם את פני האברך בבית הנתיבות .לאחר ששאלתי לזהותו ,התברר לי כי זהו
חתנו הצעיר של הרבי הרי”צ מליובאביטש ,הוא האדמו”ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
(יגדיל תורה ,שמן ששון מחבריך)
מליובאביטש ניו-יורק זצוק”ל.
“וַ ִּתפְ ַּתח הָ ָא ֶרץ ֶאת ּ ִפיהָ וַ ִּתבְ לַ ע א ָֹתם” (טז ,לב).
על אותה שעה נאמר בתהילים (קו ,יז)“ :תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם”.
בספרו “תורת גבריאל” מביא הגאון רבי גבריאל זאב מרגליות זצ”ל (חתנו של הצדיק רבי
נחומ’קה מהורודנא) ,הערה מעניינת :מדוע הפסוק פותח רק בדתן עצמו – ואילו לגבי ‘רעהו’
אבירם הוא מזכיר גם את ‘עדת אבירם’?
את ההערה ,מביא הגרג”ז מרגליות בשם אומרה :בעל-בית מופלא וירא אלוקים
מהורודנא בשם ר’ דובער מאלשיך ,שהשיב בעצמו בתירוץ נפלא:
כפי הנראה ,היה דתן גדול מאבירם אחיו ,כי על כן הוזכר תמיד ראשון לאבירם אחיו,
ולכל אחד מהם היתה עדה בפני עצמו .וכאשר היו הולכים בשורה – היה דתן הולך
בראש ,והעדה שלו אחריו ,ואחר כך הלך אבירם ,ועדתו השתרכה מאחוריו .נמצא ,איפוא,
שכאשר פתחה הארץ את פיה – פגעה בדתן בראשונה ,ואחריו נבלעו גם עדתו ,ואחר כך
נבלע אבירם ועדתו אחריו.
ואם כן ,התיאור בתהילים ברור ומדוייק“ :תפתח ארץ ותבלע דתן” – בראשונה ואחר
כך את הבאים אחריו ,ואז את אבירם ,ונמצא שהארץ כיסתה “על עדת אבירם” ,שהיו
(ושלל לא יחסר)
האחרונים ליפול...

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת
גם אם קנית מוצר מהדרין?!

אין הכשר על

תולעים!
אנציקלופדית תולעת שני!
רב מכר סדרת "תולעת שני"

מאת הרה"ג שניאור זלמן רווח
חובה בכל בית יהודי!

חדש כרך רביעי!
למשלוח עד הבית חייגו:

08-9216829
בהוצאת המכון למצוות התלויות בארץ.
להשיג ברשת יפה נוף ובחנויות הספרים המובחרות.

המכון לסת"ם
עבודת הקודש

רוצה לעמוד תחת החופה בקרוב?

"ביחד עם השם"

המחירים הכי טובים בשוק
מרכז שידוכים איכותי
לבנות הסמינרים ובחורי הישיבות סניף ר' יהודה הנשיא  ,33אלעד.
השואפים להקים בית של תורה!
טל052-7621725 .
צוות עם נסיון ודסקרטיות מלאה
לכל העדות (אס"ת) מגיל 18-30
עיצוב בר ואירגון אירועים מקצועי
בעיקר למשפחות החרדיות

ולס קייטרינג

הרישום חינם!

054-8439416

שעות הפעילות א'-ה' 12.00-16.00

חזרנו ובגדול!

מכירת ס"ת ,תפילין,
מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

פל'054-8484945 :
מ

ש
לוחים

חינם!

מכירה של אוכל בימי שישי!

בהיכל בני הישיבות רח' בן עוזיאל  12אלעד בין השעות 9:00-13:00
לפרטים והזמנות052-7758500 | 054-8415878 :

שבת שלום ומבורך!

רפאל ש.

לאירוע מושלם
לוקחים את הטוב מכולם

מבקבוק יין שנשבר עד לכוס שנשברה מתחת לחופה
בהכוונה נפלאה של בורא עולם

סיפור לשבת
סיפור מרתק הגיע למערכת העלון מפי הרב א .י.
פ .שליט”א המתגורר בירושלים עיר הקודש.
היה זה לפני כשמונה עשרה שנים .הרב פ .נחת בעיר
באקו ,בירת אזרבייג’אן הגובלת עם אירן ותורכיה.
באותה תקופה התנהלה מלחמת חורמה בין אזרבייג’אן
לארמניה.
הרב פ .הוא יהודי המקפיד על קלה כבחמורה ,ולוקח
עימו לכל נסיעותיו את כל צרכי המצוות שאליהם נזקק
יהודי שומר תורה ומצוות .הוא לא סומך על כשרות
המוצרים המיוצרים במקומות הנידחים אליהם הוא
מגיע .בנוסף לדברי המאכל שמכינה לו רעייתו למשך
ימות השבוע ,היא מכינה גם ערכה לשבת קודש ,הכוללת
שתי נרות ,חבילת מצות ללחם משנה ,קופסת שימורי
דגים ,ובקבוק המכיל יין משובח לקידוש ולהבדלה.
את היין אם מקפידים להכניס בבקבוק פלסטיק ולא
בבקבוק זכוכית ,כדי למנוע את שבירתו בטלטולי
הדרכים.
הסממן היחיד שזיהה את בית המלון שבבאקו עם
שאר בתי המלון שבעולם ,היה המזגן הרועש שמשתדל
מידי פעם לפלוט משב רוח צונן .על מקרר ,פקס או
מכשיר לשתיה קרה ,איש לא חשב.
מתורגל ומיומן שלף הרב פ .את תכולת מזוודתו והניחה
על השולחן ,אך כאשר שלף את בקבוק היין מאמתחתו,
הופתע לראות בידיו בקבוק העשוי מזכוכית שבירה
ועדינה ,כשבתוכו היין לקידוש ולהבדלה .בזהירות רבה
הוא העמיד את היין בסמוך למזגן .החום באזרבייג’אן
טיפס והגיע לארבעים ושלש מעלות והאפשרות היחידה
שנותרה בפניו לצנן את היין ,היתה להניחו בפתח המזגן.
כשעתיים לפני רדת שבת המלכה על אזרבייג’אן,
ניגש הרב פ .אל בקבוק היין היקר שלו כדי לפתוח
את הפקק בטרם כניסת השבת ,ו ...הבקבוק חמק עבר
מבין אצבעותיו כשהוא עושה את דרכו הישר אל רצפת
החדר ,ומתנפץ לרסיסים בקול רעש גדול.
לרגע אחד הייתי אובד עצות  -מספר הרב פ - .וצער רב
אפפני על כך שלא אוכל לקיים מצוות קידוש על היין.
אך לפתע נזכרתי כי לפני כשעה ,בדרכי לבית המלון,
ראיתי באחת מסמטאות העיר רוכל מוסלמי מחזיק
בידו ארגז ענבים ,וביודעי שתושבי המקום לא ימהרו
לקנות מוצרים יקרים כענבים ,אמר לי לבי שהקב”ה
הקדים רפואה למכה .השעון הורה שנותרה כשעה וחצי
לפני שבת המלכה ,אך לא זכרתי את מיקומו המדוייק
של הרוכל בסמטאות העיר .למרות זאת מיהרתי העירה

כשבלבי אני נושא תפילה ,שהקב”ה ימציא לי את אותו
ארגז ענבים נכסף .ואכן ,כעבור רבע שעה של שוטטות
בסמטאות העיר ,מצאתי את אותו מוסלמי וארגזו חצי
מלא.
סיכמתי איתו על המחיר ,ובעודי שוקל לידיו את מספר
הדולרים שבהם נקב ,שמעתי קבוצת צעירים מתלחשת
מאחורי גבי כשמדי פעם עולים גיחוכים קלים מתוך
הקבוצה ,ואחת מבנות הקבוצה צעקה לעברי את המילה
“שלום” .חשבתי שמדובר במוסלמים המעוניינים לעורר
מהומה קטנה ,וכיהודי בעל חזות יהודית בולטת החבוש
במגבעת ,זקן ופאות ,השתדלתי לסיים את העסקה
ולהסתלק מן המקום במהירות האפשרית.
אלא ,שאותה בת אשר צעקה ,לא הרפתה וקראה
שוב “שלום שלום” .הסתובבתי בדריכות ובזהירות
לעבר הקבוצה ושאלתי לרצונם ,ולתדהמתי יצאה מתוך
הקבוצה הנערה ואמרה לי“ :אני יהודיה מישראל”.
כששאלתי למעשיה כאן ,ענתה“ :לפני שנתיים עליתי
עם הורי ממדינה זו לישראל ,והחלטתי לחזור לכאן
כדי להינשא עם אחד משכני המוסלמים” ,והצביעה על
הבית בו היא מתגוררת ,במרחק לא רב“ .נחרדתי” מספר
הרב פ“ .לשמוע שלפני יהודיה העומדת להתבולל ר”ל,
והחלטתי להסתכן ולומר לה את שם המלון בו אני שוהה
וביקשתי ממנה להגיע למלון בשבת אחר הצהריים
לשיחה.
מיהרתי להסתלק מן המקום .בהגיעי אל המלון,
סחטתי את הענבים לתוך קערה נקיה וכעבור מחצית
השעה היו בידי כמות מיץ ענבים המספיקה לשתי
כוסות קידוש ולהבדלה”.
בליל שבת אחז הרב פ .בידו את כוס הקידוש ,ובירך
בחדווה ובהתרגשות “כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל
העמים” ,ואכל בשמחה את לחמו.
שבת בצהרים .על דלת החדר התדפק שומר המלון,
כשבפיו הודעה“ :ממתינים לך למטה” .בברית המועצות,
הוא מסביר ,נותרו בתקופה ההיא נוהלים רבים מתקופת
השלטון הקומוניסטי ,אחד מהם קובע שאורחים מחוץ
למלון אינם רשאים להיכנס אליו.
ירדתי אל הכניסה ,ולהפתעתי ושמחתי ראיתי את
אותה בת ישראל תועה .הרגשתי שלפני מצוות הצלת
נפשות ,ובליבי נשאתי תפילה אל הקב”ה שיתן בפי
את המילים הנכונות להשיב בת ישראל אל חיק עמה.
התחלתי מא’ ב’ של העם היהודי ,מאברהם אבינו
והנסיונות הרבים בהם עמד ,ועד מעמד הר סיני וקבלת

האם יש עדיפות לקנות
צורכי שבת ביום שישי?

הלכה לשבת

ברכת מזל טוב

ר’ אלון טיברגר הי”ו ומשפ’
לרגל נישואי בנם ,הבה”ח והנפלא ,אציל הנפש והמידות,
שוקד באהלה של תורה ,ה”ה אלחנן נ”י,
מפארי ישיבת “קרית מלך” .יה”ר שיזכו לרוות נחת דקדושה
מכל יוצ”ח ,בבריאות איתנא ונהורא מעליא ,אמן.

העלון מוקדש  -להצלחת ברו"ג

שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי”ו וכל משפ’ ,פנחס ואיתמר
(תומר) בני אביגיל הי”ו ,יהודה בן מרגו וכל ב”ב הי”ו.

להכין ביום חמישי לא קיים מצות ההכנה כראוי .והובא בכנסת הגדולה .ובאליה רבה .וכ”כ
בכנפי יונה (חלק ד’ סימן ז’).
וכתב בספר שושן סודות (אות תעד) דמה שאסרו לעשות מלאכה בער”ש אחר חצות היינו
להשתכר ,דמידת הדין מתעוררת אז ,והעוסק במלאכתו אין ספק שלא יהיה לו סימן ברכה,
אבל העוסק בצרכי שבת עוזר לפעולתה ותבוא עליו ברכה .ע”כ [והובא בספר שיבת ציון
עמ’ ו].
ומיהו דבר הצריך הכנה רבה ,כגון בשר שצריך מליחה והדחה להכשירו לשבת ,עדיף לקנותו
ביום חמישי לצורך הכנה רבה [שיוכל להספיק להכינו לצורך עונג שבת] ,והבישול יהיה בערב
שבת .ע’ מג”א (סימן תקעה סק”ד) .ובספר תוספת שבת (סימן רנ סק”א) ,ובפרי מגדים (א”א סימן
רנ סק”א) .וכ”כ בש”ע הגר”ז (סימן רנ סעיף ז) ,ובספר משנה ברורה (סק”ב) .ובזה אתי שפיר
מה שאמרו בתענית (טו ).ובפירוש רש”י שם ,שביום חמישי קונים צרכי שבת ,דהיינו דברים
שטעונים הכנה רבה .וע’ בחידושי הריטב”א (תענית טו ,):ובשו”ת אמרי אש (חאו”ח סימן מה).
וכיוצא בזה כתב מרן החיד”א בברכי יוסף (סק”ב) ,בשם הרה”ג המקובל מהר”י צמח בכת”י,
שדבר שאולי לא ימצא ביום ששי והוא לצורך עונג שבת ,טוב יותר לקנותו ביום חמישי
מלבטל המצוה .וכן כתב עוד במחזיק ברכה (סימן רנ סק”ב) ,ובספר נחמד למראה ירושלמי (פ”ג
דב”ק ,דף יג ע”ג) .וכן הוא בספר כנפי יונה חלק ד’ ,ובשאר אחרונים .וע”ע בחמדת ימים (הל’ שבת
דף יב ע”א) ,ובשו”ת עמודי אש (סימן ה אות יח ,דף לט רע”ב).

ברכת מזל טוב

למיוחד שבחבורה ,חמד בחורים ,אהוב לשמיים ולבריות,
ידיו רב לו בהפצת העלון בטבריה ת”ו,
ה”ה משה עטיה נ”י
לרגל נישואיו בשעטו”מ עב”ג .יה”ר שיזכה להקים את
ביתו בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה ,מתוך
שמחה והרחבת הדעת .אמן.

לרפואת

(ילקוט יוסף שבת ,מהד’ אלקיים ,חלק א’ ,עמ’ שעב)

ברכת מזל טוב

לידידנו היקר העומד לימיננו בעל עת,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
ר’ ישראל קרויזר הי”ו
לרגל היכנס בנו ,יניק וחכים ,הבה”ח זאב נ”י
לעול תורה ומצוות .יה”ר שיזכה לרוות נחת
מכל יוצאי חלציו ,בעושר וכבוד כל הימים .אמן.

לעילוי נשמת

שושנה פורן בת טאוס תחי’ ,סעידה בת סאלם תחי’ ,שושנה בת מרן רבי עובדיה בן גורג’יה זצוק”ל ,מוסא בן יחיא ואהרון בן
אליס עישה תחי’ ,דוד בן אליס עישה ,אליס עישה תחי’ בת תמו ,יחיא אהפל ז”ל ,מאיר אהרן ז"ל בן עישה ,יעל בת רבקה ע”ה.
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לכתחילה יש להשתדל לקנות צרכי שבת ביום שישי ,ולא ביום ה’ ,או ליל ו’ ,כדי שתחול
עליהם קדושת שבת .וגם מפני שנאמר והיה ביום השישי והכינו וגו’ ,וכשקונה ביום שישי ניכר
יותר שעושה כן לכבוד שבת .וטוב לומר על כל דבר שקונה לכבוד שבת ,כי זהו לכבוד שבת.
[שער הכוונות ,ומהר”י צמח בהגהותיו כ”י] .שעל ידי הדיבור יחול קדושת שבת על אותו דבר,
כי הדיבור לא דבר ריק הוא[ .מחצית השקל] .ונראה דכיוון דקפיד קרא דהכנה ביום השישי,
נראה דעיקר המצוה ביום שישי ,והמכין מיום ה’ הכל ,לא קיים מצות הכנה כראוי[ .כנסת
הגדולה] .אולם בימי החורף הקצרים ,כשיש לחוש שאם ימתין מלקנות צרכי שבת ביום שישי,
לא ימצא כמה מצרכי שבת בשוק ,יקדים לקנות מיום חמישי .ואם הכין צרכי שבת ביום ה’,
ולא נשאר לו מה להכין ביום שישי ,יכול לישב וללמוד כרצונו.
הנה בחידושי הר”ן (שבת קיז ):כתב ,שיש לדייק מדכתיב והיה ביום השישי ,מיד[ ,כדאיתא
בספרי (פרשת ראה בד”ה והיה כי יביאך) ,אין והיה אלא מיד] ,והכינו ,שמא תאמר אפילו מבערב,
(ליל שישי) הא ליתא ,דהא ביום כתיב ,בעיצומו של יום דווקא .ועוד שאת המן היו לוקטים
בבוקר ולא בלילה .ע”כ .והובא בספר בית מנוחה (דף ב’ עמוד א’) .וכ”כ הנימוקי יוסף שבת שם.
ובשער הכוונות (דף סא ע”ד) כתב ,דע כי צריכים להזהר לקנות כל צרכי שבת ביום ששי ולא
ביום חמישי ,וכמו שנהגו חכמי ישראל בצרכי שבת .וכל מה שיקנה יזכיר בפה מלא שהוא
לכבוד השבת .ע”כ .וכן כתב מהר”י צמח בהגהותיו כ”י ,הובא באחרונים .וכן כתב בסדר היום,
דהכנה של צרכי שבת של אכילה ושתיה היא ביום השישי ,כי דרך ההכנה היא מיום לחבירו,
ואם יקדים להכין צרכי שבת ביום חמישי ,אין ההכנה ניכרת שהיא לכבוד שבת ,ולכן המקדים
לידידנו היקר והנעלה ,מוקיר ורחים רבנן,

התורה על ידי משה רבינו .לאחר מכן עברתי להרצות
בפניה על השכר והעונש המצפים לכל יהודי בבוא
יומו ,כאשר יצטרך ליתן דין וחשבון על מעשיו .השיחה
הסתיימה כעבור ארבע שעות ,והנערה ביקש את כרטיס
הביקור שלי כדי שתוכל ליצור איתי קשר בבוא היום.
אולם ,הסברתי לנערה ,שאחת המלאכות האסורות
בשבת ,היא טלטול מרשות לרשות ,ואי אפשר שתצא
פעולה חיובית על ידי פעולת איסור.
הנערה הסבירה שברשותה תיק וארנק שאותם היא
מטלטלת ממילא ,ופיסת הנייר הזו לא תוסיף ולא תגרע.
אך אני לא הסכמתי לגרום לה תוספת איסור תורה,
וחזרתי ושניתי כי ממעשה של איסור לא ייצא לעולם
דבר טוב”.
כאמור ,בתקופה בה התרחש המעשה ,היתה
אזרבייג’אן שרויה במלחמה עזה עם ארמניה ,ובכל
ערב ,החל מהשעה שבע ,היה עוצר מוחלט שורר בכל
העיר ,אין יוצא ואין בא .לעצמו ,הצליח הרב פ .לארגן
כרטיס מעבר מיוחד שניתן לתיירים ואיתו אפשר היה
לצאת לרחובות העיר גם בשעות העוצר .הרב פ .ממשיך
ומספר כי מאחר ובמוצאי שבת הוא היה אמור לצאת
את המדינה ,הוא סיכם עם הנערה שיניח את כרטיס
הביקור שלו במוצאי שבת תחת אבן בפתח המלון ,והיא
תגיע ביום ראשון בבוקר ותקח את כרטיס הביקור.
חלפו עברו להם שישה חודשים ובביתו של הרב פ.
צילצל הטלפון“ .שלום ,אני שוב בישראל ,מדברת
נ ”...היתה זו אותה נערה שעמדה להינשא למוסלמי.
מסתבר ,שיהודי נשאר יהודי .גם נערה זו שמעולם לא
נתוועדה אל מקורות היהדות ושמץ לחלוחית לא קרב
אליה מעולם ,די היה לה בשיחה בת ארבע שעות כדי
לשנות את מהלך חייה מן הקצה אל הקצה .שבוע ימים
התחבטה הנערה ונפשה לא ידעה מנוח ,ובסוף אותו
שבוע נטשה את אזרבייג’אן ואת משפחת המוסלמי
אליו עמדה להינשא ,וחזרה לארץ הקודש!
היא חזרה כדי להישאר .היא חזרה כדי לשוב לכור
מחצבתה .היא חזרה כדי להיות בת נאמנת לעם ישראל,
לאותו עם שעמד בשעתו על הר סיני וקרא “נעשה
ונשמע” .היא חזרה!
עם הזמן המשיכה הנערה להתחזק בדרך ישראל סבא,
וכעבור שלש שנים שוב זכה הרב פ .לברך בהתרגשות
ברכת “בורא פרי הגפן” על כוס יין ,הפעם תחת חופתה
של אותה נערה שנישאה כדת משה וישראל לבחור
ישיבה יקר השוקד על תלמודו.

