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קול ששון וקול שמחה
בשבת הזו עדיין ייערכו בבתי הכנסיות
שמחות עליה לתורה של חתנים לקראת
נישואיהם או בשבת שבע ברכות
שלהם .ביום ראשון ושני עדיין ייערכו
חתונות שמחות ,של זוגות מאושרים
שבונים את ביתם .לאחר מכן כבר לא
מתוכננות חתונות לשבועות הקרובים,
וכולנו תפילה כי עוד בטרם יבואו
ויתחילו שבועות אלו ,כבר נזכה לכך
שימים אלו ייהפכו לששון ולשמחה.
אין כמעט אחד שלא השתתף
בשבועות האחרונים בכמה וכמה
שמחות נישואין .החל מל"ג בעומר
או מחודש סיון ,נחוגים להם שמחות
נישואין בכל אתר ואתר ,כל האולמות
תפוסים מראש לשמחות הגדולות
הללו ,ורחובות הערים המובילות
אל אולמות השמחה ,שקקו חיים
בשבועות האחרונים ,מהמוני אורחים
שזרמו לשמוח בשמחת חתן וכלה
נוספים שבנו את ביתם.
כמעט כל אחד מאיתנו ,אף השתתף
בשמחת נישואין של קרוב משפחה
בדרגה קרובה יותר ,או של חבר וידיד
טוב ,שבה הוא שהה זמן רב יותר
בחתונה ,ולא נכנס רק לאחל ברכות
ואיחולי "מזל טוב" לבביים .אין ספק,
שמחת נישואין היא אחת השמחות
היותר שמחות שיש ,כאשר השמחה
פורצת גבולות טבעיים ,וכולם נעשים
חלק אחד עם השמחה הגדולה .ככל
שהאדם קרוב יותר לבעל השמחה,
הרגלים שלו מתרוממות להם מאליהם
בעליצות יתירה ,והריקוד סוער יותר.
כל אחד שם לב בוודאי ,שעיקר
תשומת הלב במהלך החתונה ,נתונה
לחתני השמחה עצמם ,הלא הם
החתן והכלה ,כל אחד מצידו הוא.
אין אפשרות לתאר חתונה שמחה,
ללא שותפות פעילה של החתן והכלה
עצמם במהלך השמחה .אם החתן

והכלה ייצאו מהמקום ,השמחה עצמה
אף היא תתפוגג ותלך.
כעת הבה נתאר לעצמינו ,אורח המגיע
להשתתף בשמחת נישואין .הוא מגיע
בעיצומה של הסעודה ,המלצרים
עומדים הכן להגיש לפני כל אחד
מהסועדים את מנתו הוא ,השולחנות
מעוטרים במיטב האביזרים שישנם
לרשות האולם המפואר .והנה ,החתן
היושב במרכז האירוע ,מוציא מכיסו
עיתון יומי ,ושוקע בקריאת פרשנויות
שונים על ירידת שער הדולר ,ועל זינוק
מחירי הדלק.
ממשיכים באירוע ,כולם נסחפים במעגלי
הריקודים ,והנה החתן מוצא איזה חבר,
ומתחיל ל"נייעס" עמו על העדכונים
האחרונים בפרשה פוליטית כלשהי ,והם
מתחילים לדון בלהט על האפשרויות
השונות של כל אחד מהצדדים להשיג
את מבוקשו ולהטיל חסמים ועיכובים
על מהלכו של המתחרה .בלהט הדיונים,
החתן אף בוחר לעצמו צד באותו ויכוח
פוליטי שכלל אינו נוגע אליו ,ומתחיל
לזעוק בקולי קולות את דעתו הוא על
כך שהצדק הוא אך ורק לכיוון הזה,
ושמוכרחים לעשות את הכל ,אבל ממש
את הכל ,שהכיוון הזה ,ורק זה ,יזכה
להצלחה.
האורחים הרבים שבאים לאחל מזל
טוב לזוג הצעיר ,מוצאים את החתן
כשהוא מנפנף בידיו לכל עבר ,אך לא
בתנועות הריקוד של צלילי המוזיקה
המשתפכת ,ממש לא ,הוא עסוק כרגע
בהכרעה פוליטית חשובה שממתינה
אך ורק אליו...
ובכן ,שמוע שמעתי שאירוע כזה
התרחש גם התרחש .אתם לא
מאמינים? גם אני לא האמנתי ,אבל
סיפרו לי על כך אנשים שאני מכיר
אותם ,ושאינם חשודים בעיני לומר
דברי גוזמא משונים.

איך יתכן? ממש לא יאומן! חתן,
באמצע החתונה שלו ,שיתעסק בכאלה
שטויות ,שישכח את עיקר השמחה
שהוא המחותן הראשי שלה?! לא!
לא יתכן!
אז זהו ,נכון שלא ממש ככה זה היה.
לא חתן עם פפיון באמצע אולם
השמחות קרא את העמודים הצבעוניים
של העיתון בשקיקה .אבל בהחלט
שהאירוע המתואר מתרחש לא אחת
לצערינו במקומות שונים.
המדובר הוא בכל אחד מאיתנו ,ביום
השבת ,אותה אנו מקבלים בכניסתה
בפנים נרגשות באמירת "בואי בשלום
עטרת בעלה ,גם בשמחה ובצהלה ,תוך
אמוני עם סגולה ,בואי כלה בואי כלה".
והנה בעיצומה של שמחת החתונה
בסעודות השבת לכבודה של הכלה,
שבה כל אחד מאיתנו משמש כחתן,
יש כאלה שמוציאים עיתון חדשותי
ומתעסקים בהבלים ובשטויות.
בעיצומו של יום השבת ,ביציאה מבית
הכנסת ,יש כאלה המתדיינים בלהט
על מהלך פוליטי כל שהוא ,על מינויים
כאלה ואחרים שנעשו בועד הקהילה/
השכונה/הבית/המחוז וכיוצא בזה.
זה כן יתכן? גם לא! אבל שמוע שמעתי
שזה מתרחש לצערנו לא אחת .חבל.
העיקר שנזכה במהרה לקיום הייעוד
ִשּׁ ַמע ַבּ ָמּקוֹם
אָמר ה' עוֹד י ָ
הנבואי :כֹּה ַ
אַתּם א ְֹמ ִרים ָחרֵב הוּא ֵמ ֵאין
ֲשׁר ֶ
ַהזֶּה א ֶ
ְהוּדה ְוּב ֻחצוֹת
וּמ ֵאין ְבּ ֵה ָמה ְבּ ָערֵי י ָ
אָדם ֵ
ָ
יוֹשׁב
וּמ ֵאין ֵ
אָדם ֵ
ְשׁמּוֹת ֵמ ֵאין ָ
ְרוּשׁ ִַלם ַהנ ַ
י ָ
וּמ ֵאין ְבּ ֵה ָמה ,קוֹל ָשׂשׂוֹן וְקוֹל ִשׂ ְמ ָחה
ֵ
ַלּה קוֹל א ְֹמ ִרים הוֹדוּ ֶאת
קוֹל ָח ָתן וְקוֹל כּ ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ
ה' ְצ ָבאוֹת ִכּי טוֹב ה' ִכּי ְל ָ
אָשׁיב ֶאת ְשׁבוּת
תּוֹדה ֵבּית ה' ִכּי ִ
ְמ ִב ִאים ָ
אָמר ה'.
ָהאָרֶץ ְכּ ָב ִראשֹׁנָה ַ

מוצ"ש
8:26
8:29
8:30
8:26
9:14
10:19

ר"ת
9:02
8:59
9:00
8:57
9:37
10:22

מועדים
טובים
מסופר ,כי רבינו פנחס הורוביץ בעל
ההפלאה ,בעודו במקומות מולדתו
בארץ פולין ,היה שרוי בעניות ובדוחק,
ואילו כאשר נבחר לכהן כרבה של
פרנקפורט שבאשכנז רחוק מארץ
מולדתו ,היה חי בכבוד ובהרחבה.
שאל אותו אחד :ילמדנו רבינו ,היאך זה
שדווקא במקום רחוק מצבו טוב יותר
ממה שהיה במקומו בפולין.
השיב לו רבי פנחס בשנינות :אומר לך,
כאשר "פנחס" מצוי במקומו ,הרי זה
בין המצרים ,שהרי את פרשת פנחס
קוראים על פי רוב בבין המצרים ,או
בשבת הסמוכה להם ,ואילו כאשר
"פנחס" בניכר ,הריהי כולה חג ,שהרי
את פרשת הקרבנות שבפרשת פנחס
קוראים בכל החגים ,בקריאת המפטיר.
בספר "בני יששכר" מבואר ,שחכמינו
תיקנו עד כמה שאפשר ,שפרשת פנחס
תיקרא בבין המצרים ,שבה קוראים
אנו על חלוקת הארץ ועל המועדים,
שבהם יתנחמו בני ישראל בשבועות
אלו של בין המצרים בהם מתאבלים
על החורבן.
כולנו תפלה ,שפרשת "פנחס" אכן
תבשר על הפיכת ימים אלו לימי חג
ומועד ,ויתקיים בנו המקראּ :כֹה ָא ַמר
ישי
ֲמ ִׁ
ה' ְצ ָבאוֹת צוֹם ָה ְר ִב ִיעי וְצוֹם ַהח ִ
ׂ ִירי י ְִהיֶה ְל ֵבית
וְצוֹם ַה ְּׁש ִב ִיעי וְצוֹם ָה ֲע ִש
ֲדים
ׂ ְמ ָחה ו ְּלמֹע ִ
ׂוֹן ו ְּל ִש
ׂש
יְהו ָּדה ְל ָש
ֱהבוּ.
ׁשלוֹם א ָ
ֱמת ו ְַה ָּ
טו ִֹבים ו ְָהא ֶ

לשון חכמים

פניני הלכה
שאלה :שנה שעברה בעונת הקיץ ,שהיתי בשבת בעיר צפת ,וכשהתפללתי
קבלת שבת בבית הכנסת ,הבחנתי שרוב הציבור בעת אמירת "בואי
בשלום" מצודדים את גופם רק חצי סיבוב ,ולא מסתובבים סיבוב שלם
לצד מערב כמו בבתי הכנסיות שבאיזור מגורי ,ורצוני להבין מה טעם
הדבר?
תשובה :בפוסקים מתבאר כי המנהג הוא לעמוד ולהפוך את הפנים לצד
מערב בעת קבלת שבת ,שבכך מראים כאילו מקבלים את פני השבת,
כפי שמקבלים אדם גדול .ודנו האחרונים ,אם הכוונה היא לסובב את
הפנים לכיוון פתח בית הכנסת ,שבכך מראה שהוא מקבל את פני האורח,
ובדרך כלל פתח בית הכנסת הוא בצד מערב ולכן כתבו הפוסקים להפוך
את הפנים לצד מערב .ולפי צד זה ,לעולם תלוי הדבר היכן הוא פתח בית
הכנסת ,ואם פתח בית הכנסת הוא בצד ,אין להפוך את הפנים לגמרי לכיוון
מערב ,אלא יש לצודד את הפנים לכיוון הפתח .אך רבים האחרונים שכתבו
שטעם הסיבוב לכיוון מערב ,הוא משום שמסתובבים לכיוון המקום שבו
שוקעת החמה ,שזה מראה על כניסת השבת ,ובכך מראים אנו את קבלת
פניה של השבת הנכנסת עם שקיעת החמה.
לאור זאת ,בעיר צפת ובכל הערים שבצפונה של ארץ ישראל ,שמזרחה של
בית הכנסת בנוי לצד דרום העולם ,כיון שבית הכנסת מכוון כנגד ירושלים
הנמצאת דרומית לאותם ערים ,וצד מערב העולם נמצא לימינם ולא
במערב בית הכנסת ,יש לסובב את הפנים לצד ימין של בית הכנסת ,שהוא
צד מערב העולם שבו השמש שוקעת ,ולא לצד מערב של בית הכנסת אף
אם הדלת מצד מערב .וכן המנהג ברוב בתי הכנסת שבעיר צפת.
מקורות :משנה ברורה רסב ,י; ערוך השולחן שם ,ה; בן איש חי פרשת וירא;
אגרות משה ג ,מה; בצל החכמה ג ,סה ]ושם שהאדמו"ר ממונקאטש בשהותו
בצפת הסתובב לימינו ולא לאחוריו[.

אמרת השבת

בואו ונצא לקראת כלה כו' .קרא השבת כלה על פי מה
שאמרו )בראשית רבה יא ,ח( 'לכל יש בן זוג ולי לא נתת בן זוג,
אמר לה כנסת ישראל יהיה בן זוגך כו'' ,והשבת גופיה היא כנשואה
לישראל ,אבל בפניא דמעלי שבתא היא כהכנסת כלה לחופה,
וכמו שעל ידי הקדושין בהכנסתה לחופה נעשית הכלה נשואה ,כן
השבת בהכנסתו בקידוש היום נעשית כנשואה לישראל ,וקראה
מלכתא שהיא כלת המלך ,דכל ישראל בני מלכים הם ,ולזה אמר
רבי חנינא בפניא דמעלי שבתא ,דהיינו בערב שבץ קודם כניסתה
'בואו ונצא לקראת כו'' ,דדרך החתן לצאת לקראת הכלה ,כמו
שנאמר )דברים לג ,ב( 'ה' מסיני בא'' ,יצא לקראתם כו' כחתן
היוצא להקביל פני הכלה כו'' ,כפירוש רש"י פרשת וזאת הברכה.
ואמר דרבי ינאי מדה אחרת היתה לו ,שלא אמר נצא לקראתה,
ואדרבה הוה קאי ועומד במקומו ,והיינו דבכניסתה אמר 'בואי
כלה כו'' שהכלה תבא אליו כדרך הכלה אחר כניסתה לחופה
שתבא מבית אביה לבית בעלה ,ולזה כפל הענין 'בואי כלה בואי
כלה' ,דרצה לומר בואי כלה לחופה ,ואחר כך בואי כלה לבית
בעלך וקל להבין.
מהרש"א בבא קמא לב ,ב

פרשת השבת
וּשׁנֵי
ְוּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִימם ְ

רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא ,אמר :בואו ונצא לקראת
שבת המלכה .רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת ,ואמר :בואי כלה בואי
שבת קיט ,א וכעין זה בבא קמא לב ,ב
כלה.
שני הבדלים מצאנו בין רבי חנינא לרבי ינאי :א' רבי חנינא אמר:
בואו ונצא ,כלומר שאמר כן לתלמידיו ,וקיבץ את כולם לצאת לקראת
השבת .לעומת זאת רבי ינאי ,היה עומד על מקומו מתעטף ומקדם את
בואה של השבת .ב' רבי חנינא קיבל את השבת בלשון "מלכה" ,ואילו
רבי ינאי קיבל את השבת בלשון "כלה".
ביאור הדברים ביאר רבי יחזקאל סרנא זצ"ל ,כי רבי חנינא יצא לקבל
את עצם השבת ,ומפני כבודה של השבת עשה כן ,ולכן יצא ברוב עם,
וקיבל את השבת כפי שמקבלים מלך ,ולכן קרא לה שבת המלכה בתור
חשיבות ,כדי להבליט את כוונתו שהוא מקבל את השבת כמקבל פני
מלך.
אבל הקבלה של רבי ינאי היתה בבחינה אחרת ,שהוא קיבל את
בחינת הנשמה היתרה של השבת ,והיא הדבר המיוחד שנתן הקדוש
ברוך בצינעה ,שעליה נאמר 'ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם' ,כמו
שמבואר בגמרא במסכת ביצה )טז ,א( ,ואף שהנשמה היתרה נתונה לכל
אחד ואחד מישראל ,מכל מקום בחינת הנשמה היא לפי בחינת הכרת
קדושת השבת ,וזוהי בחינת קבלת השבת של רבי ינאי שהתעטף לעצמו
ואמר "בואי כלה בואי כלה" שזוהי קבלת נשמת השבת ,וזהו כקבלת פני
כלה ,שעל שמה נקראים ישראל בני זוג של השבת.
דליות יחזקאל ג ,ד

ֶשׂרֹנִים סֹלֶת ִמנ ְָחה ְבּלוּלָה ַב ֶשּׁ ֶמן ְונ ְִסכּוֹ:
עְ
בתפילת מוסף של שבת נאמר "תכנת שבת רצית קרבנותיה" ,ויש
להבין מה טעם נאמר כן רק על קרבנות השבת 'רצית קרבנותיה' ולא נאמר
לשון זו על קרבנות של המועדים וכדומה.
מצינו בנביא ישעי' )א ,יד( שנאמר 'חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי',
ואמרו בזוהר הקדוש )פרשת יתרו( ואילו שבת לא נאמר .ופסוק זה מדבר
על הקרבנות ,ומבואר אם כן שעל קרבנות השבת לא נאמר 'שנאה נפשי',
וגם כאן צריכים להבין במה התייחדה מעלת קרבות השבת שעליה בייחוד
לא נאמר 'שנאה נפשי' בשונה משאר קרבנות המועדים.
ביאר בספר בד קודש ,על פי דברי זקינו רבי ירוחם ממיר זצ"ל ,שביאר
את הפסוק )מלאכי ג ,ד( "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם
וכשנים קדמוניות" ,ואמרו על זה חז"ל )ויקרא רבה ז ,ד( כימי עולם כימי
נח ,כשנים קדמוניות כימי הבל ,שלא היתה עבודת כוכבים בימיו .וביאר
רבי ירוחם ,כי מאכל המלך יש לו להתבשל באויר נקי וזך ,ושלא יתערב
בו אויר מכוער ומזוהם ,וזהו המעלה של העולם שלא היה בו עבודה זרה,
שאויר העולם היה נקי וזך.
ולפי זה מובן הריצוי המיוחד של קרבנות השבת ,שכן השבת הוא
זמן ייחוד של עם ישראל ואביהם שבשמים ,והם מופרשים מכל הרוחות
האחרות שבעולם .ולכן קרבנות שבת חשובים ורצויים כאילו הם בעולם
נקי וזך ,שאין בו השפעת רוחות זרות משאר אנשי העולם.
)כח ,ט(

מעשה לשבת
כבה נר המערבי
חורף שנת תק"ג .הבעל שם טוב הקדוש אור שבעת
הימים ,יושב במז'בוז' עיירת מגוריו ,ועובד את עבודת ה'
בסילודין ,יחד עם בני חברותו הקדושים ,ששים גבורים
במלכות התורה ותורת הח"ן .מעת לעת עורך הוא עליית
נשמה ,ומשוטט בכל מתיבתא דרקיעא ,הנהירים לו יותר
משבילי מז'יבוז'.
צער רב מצטער הוא על גלות השכינה ,ומאמצים רבים
עושה הוא כדי לגלות את הדרך כיצד יוכל לפעול את
גאולתם של ישראל קודם זמנה .והנה נודע לו ,כי לעיר
הקודש ירושלים הגיע לא מכבר ,אחד מיוחד מצדיקי אותו
דור ,נשמה גבוהה ומיוחדת ,הוא רבינו חיים בן עטר ,בעל
האור החיים הקדוש ,שהגיע לעיר ירושלים כדי לבכות
על צער השכינה ולזרז את תיקון השלם ,דבר שעולה לו
במאמצים כבירים ובכוחות על אנושיים.
הסיק רבינו הבעש"ט הקדוש ,כי אם יעלה בידו אף הוא
לעלות ירושלימה ,או כי אז ישנס מתנים יחד עם רבינו
האור החיים הקדוש ,וטובים השנים מן האחד ,ועל ידי
כך שניהם יחד יפעלו לזירוז תיקון העולם במלכות ש-ד-י,
ולהחיש את ביאת משיח צדקינו.
אמר ועשה ,ויצא אל הדרך להחיש פעמיו לבוא ירושלימה.
במשך כמה חודשים היטלטל בדרכים בארצות אירופה
כשפניו מועדות מערב דרומית כלפי ארץ הקודש ,עד
שהגיע בשעה טובה לעיר איסטנבול שבממלכת תורכיה,
שמשם רצה לצאת לדרך אל עבר ארץ הקודש ,על ידי
הפלגה במי הים.
בהגיעו לאיסטנבול השתטח על קברו של איש האלוקים
רבינו נפתלי כץ בעל הסמיכת חכמים זיע"א ,שאף הוא
חפץ לעלות לארץ הקודש מאותו טעם גופא ,עד שהסתלק
באיסטנבול למגינת לב ,ושם נטמן .בהשתטחו על ציונו
הקדוש ,נגלה בעל הסמיכת חכמים בחלום לפני הבעש"ט,

והזהיר אותו שבל ינסה ללכת בדרך זו ,באשר סכנה רבה
נשקפת לו אם ימשיך בדרכו ,עד שיארע לו מה שאירע
לעצמו שנטמן בניכר ואת ירושלים לא ראה .אך הבעש"ט
גמר אומר ,להמשיך בדרכו ויהי מה ,באשר לא יכול עוד
היה לסבול את צער השכינה והגלות המרה הנמשכת
זמן רב כל כך .ואכן ,בחול המועד פסח עלה הבעל שם
טוב לאניה שהחלה להפליג בדרכה לכיוון מערב לארץ
הקודש ,והנה לא ארכו הימים ,וביום שביעי של פסח שדדו
שודדי ים את הספינה ,ובדרך נס ניצל מהם הבעל שם טוב
כשהרשו לו ולבני לוייתו לרדת מהאניה .כיון שראה כך,
חזר הבעש"ט לעיירת מגוריו.
באותה שנה ,בשבת פרשת פנחס ,י"ד תמוז עם דמדומי
ערב ,עומד הבעל שם טוב הקדוש ליטול את ידיו לסעודה
השלישית של שבת קודש ,אותה נהג להסב יחד עם בני
החבורה הקדושים .כל בני החבריא הנעלית ,עוקבים אחר
תנועות רבם בסילודין ,הם רואים כיצד הוא מכוון את
הכוונות הנעלות במצוה הקדושה שתיקנו חכמים ליטול

ידים לפני הסעודה .אך באותו פעם הבעל שם טוב שוקע
בכוונות יותר מהרגלו ,עד שלפתע פורצת אנחה מפיו,
אנחה המרטיטה את כל הלבבות .אחר שתיקה קלה,
מפטיר הבעל שם טוב בצער כבד" :כבה נר המערבי".
והתלמידים משתאים.
במוצאי שבת אוזרים התלמידים עוז ,ואחדים מהם ניגשים
בדחילו ורחימו לפני רבם ,ומשאלתם בפיהם' :תורה היא,
וללמוד אנו מבקשים ,מה היה פשר הדבר בעת נטילת
הידים של סעודה שלישית'?
נאנח הבעל שם טוב הקדוש בשנית ,ופתח ואמר להם:
דעו ,כי ישנם כוונות נשגבות של נטילת ידים ,שהם דברים
גבוהים מעל גבוהים ,להם זוכה רק יחיד בדורו .עד עתה
לא זכיתי להגיע לכוונות נעלות אלו ,אך היום כשעמדתי
ליטול את ידי ,לפתע ניעורו בי מחשבות זכות וגילויים
חדשים בעומק כוונות מעשה המצוה של נטילת ידים.
חשבתי מה אירע שעכשיו התגלו לי סודות אלו ,והבנתי
כי כעת נפטר היחיד בדורו שזכה עד עתה להארות אלו של
סודות נשגבים אלו .מי זה יכול להיות אותו יחיד? חשבתי
והבנתי כי זהו רבינו חיים בן עטר המתגורר בארץ המערב,
ארץ ישראל ,ולפיכך הפטרתי בצער כי כבה נר המערבי.
לא עברו ימים רבים ,והשמועה הרעה הגיעה ,כי עם יציאת
שבת פרשת פנחס בארץ הקודש ,השיב האור החיים
הקדוש את נשמתו הטהורה לבוראה ,בעיצומה של הרבצת
תורה ועבודת ה' בסילודין .נטרפה השעה ,ולא זכינו לכך כי
צדיקים אלו ימהרו ויחישו את הישועה בחייהם.
סמוכים ובטוחים אנו ,כי בעולם האמת ממשיכים הצדיקים
הקדושים בעבודתם הגדולה ,להשפיע טובה וברכה מרובה
לבני ישראל ,עד שיזכו לגאולה השלמה והקרובה.

דבריהם הם זכרונם
האדמו"ר רבי דוד משה רוזנבוים מקרעטשניף זיע"א  -ט"ו תמוז תשכ"ט

האדמו"ר רבי דוד משה מקרעטשניף זצ"ל ,התפרסם בשנות חייו הקצרות כאיש מופת אשר התהלך
בקדושה ובטהרה ,עד כי אמרו עליו גדולי דורו כי הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא ללבות האנשים,
בהראותו בחוש אמונה בה' ובצדיקים על ידי שחולל מופתים פלאיים בכח האמונה ושמירת התורה
והמצוות .כרעם ביום בהיר נודע דבר הסתלקותו הפתאומית בעודו במיטב שנותיו ,ואלפים רבים
שהיו מקושרים אליו ,ביכו את דמותו הפלאית של אותו צדיק וקדוש.
בספר "ארבעה ארזים" מובא בשמו לבאר את הפיוט שבו אומרים "יום קדוש הוא מבואו ועד צאתו"
ותמה וכי מבואו יום הוא ,והרי בבואו אינו כי אם לילה .ותירץ ,כי שבת קודש כולו אור ,ולכן אף
הלילה נחשב יום.
עוד הוסיף לפרש בהמשך דברי הפייטן "נוטרי ליום השביעי זכור ושמור להקם ,שמחם בבנין שלם
באור פניך תבהיקם" ,כי חז"ל אמרו שאם ישמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים ,ומה הם שתי
השבתות? אחד כנגד זכור ,ואחד כנגד שמור .זהו מה שאמר הפייטן' ,זכור ושמור להקם' ,כלומר שישמרו שתי שבתות ,ועל
ידי כך יזכו לכך 'שמחם בבנין שלם באור פניך תבהיקם' בגאולה השלמה במהרה בימינו.

י ְַלדֵי ַה ַשּׁבָּת
ָדים י ְָק ִרים!
ְיל ִ
ֲשׁר ַהיּ ִָמים ַח ִמּים ְמאֹד ,נ ְִר ִאים ר ִַבּים
ְבּ ָשׁבוּעוֹת ָה ֵאלֶּהֶ ,שׁל ִשׂיא ַה ַקּיִץַ ,כּא ֶ
ַענְנוּת,
ֻכּים ְבּעוֹנָה זוֹ ֶשׁל ַה ָשּׁנָה ְל ִה ְתר ְ
ישׁי ָה ֲאר ִ
ֲשׁר ְמנ ְַצּ ִלים ֶאת י ְֵמי ִשׁ ִ
אֶ
ְוּב ֶמ ֶשַׁ 
ֵיהם נ ְִס ָח ִבים ִעם ִציּוּד
רוֹאים ְיל ִָדים ִעם הוֹר ֶ
אַחר ַה ָצּ ֳה ַריִם ִ
ֲצה ְבּחוֹף ַהיָּם אוֹ ִבּ ְב ֵרכַת ְשׂ ִחיָּה.
נוֹס ִעים ֵהם ְל ַרח ָ
ַה ַמּ ְר ֶאה ִכּי ְ
ֻשּׁהִ ,בּז ְִהירוּת ַעל גּ ְִדרֵי
עוֹשׂים כַָּ על ִפּי כָּל ד ְַרכֵי ַה ְקּד ָ
ַודַּאי ֶשׁ ִאם ִ
ַה ְצּנִיעוּת ָה ְראוּיִים ְלכָל י ִ
ָתן
ֲשׁר נ ַ
דוֹשׁים א ֶ
ְהוּדיִ ,וּב ְשׁ ִמירָה ַעל ָה ֵאב ִָרים ַה ְקּ ִ
ְטוֹבים
ָהם ִל ְראוֹת ְדּב ִָרים ְכּ ֵשׁ ִרים ו ִ
לָנוּ ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּ ֶ
אוֹסר
ִבּ ְלבַדֵ ,אין ְבּכִָ אסּוּרֵ ,אין ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ַה ְצ ִבּ ַיע ַעל ְמקוֹר ְמפֹרָשׁ ֶשׁ ֵ
ִל ְשׁהוֹת ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ַעל חוֹף ַהיָּם אוֹ ְבּ ַמ ְגל ָ
ֵשׁה ֶשׁ ְלּ ַצד ְבּ ֵרכַת ְשׂ ִחיָּה.

ַקּ ִשׁים ִמ ֶמּנּוּ
אַתּם ְמב ְ
ַהב ִמכֶָּ שׁ ֶ
ֲאבָל ִאם אַבָּא ֶשׁ ָלּכֶם א כָּל כִָּ מ ְתל ֵ
אַתּם
אַכזְבוּ ִמכָָּ .תּ ִבינוּ ֶשׁ ֶ
ָאלֶּה ,אַל ִתּ ְת ְ
יסוֹע ְבּ ָשׁעוֹת ֵאלּוּ ִל ְדב ִָרים כּ ֵ
ִל ַ
ימה
יּוֹתר ַמ ְת ִא ָ
ֵיצד ִהיא ַה ֶדּרֶַ ה ֵ
יטב כּ ַ
יתם ְלכֶָ שׁאַבָּא ֶשׁ ָלּכֶם ֵמ ִבין ֵה ֵ
ז ְִכ ֶ
ְל ִה ְתכּוֹנֵן ִל ְקרַאת בּוֹאָהּ ֶשׁל ַה ַשּׁבָּת.
רַק ְכּדֵי ֶשׁ ִתּ ְראוּ ו ְָת ִבינוּ ֶשׁיֵּשׁ ָמקוֹר ְלכֶָ שׁ ָעלֵינוּ ְלַנצֵּל ֶאת יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי
תּוּכלוּ ִמתּוֹכוֹ ְל ָה ִבין ֵאת
ַשּׁבָּת ,נ ְַר ֶאה ָלכֶם ִדּין ֶא ָחדְ ,כּדֵי ֶשׁ ְ
רַק ַל ֲהכָנוֹת ל ַ
ָאל ָעלוּ
ֲשׁר ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
אוֹמ ִרים לָנוִּ ,כּי ַכּא ֶ
דוֹשׁים ְ
ֲשׁיבוּת ַה ְדּב ִָריםֲ .חזַ"ל ַה ְקּ ִ
חִ
סּוֹפר כּ ָ
ָהם ֶע ְזרָא ַה ֵ
ָאלִ ,תּ ֵקּן ל ֶ
ִמגּוֹלַת ָבּבֶל ְל ֶארֶץ י ְִשׂר ֵ
ְאַחד
ַמּה ַתּ ָקּנוֹת ,ו ַ
אוֹתהּ ְמכ ְַבּ ִסים ִל ְכבוֹד ַשׁבָּת,
יסה ָ
נוֹתיו ֶשׁל ֶע ְזרָא ָהיָה ְבּ ֶה ְק ֵשׁר ִל ְכ ִב ָ
ִמ ַתּ ָקּ ָ
ֶשׁ ָעל ָ
ָמּה?
ישׁי וְא ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁיְ .ול ָ
ֲמ ִ
יסה רַק ְבּיוֹם ח ִ
ֶיה ִתּ ֵקּן ַלעֲשׂוֹת ֵאת ַה ְכּ ִב ָ
יסה ָהיָה ָדּבָר ֶשׁ ִה ְצ ִריִ ט ְר ָחה גְּדוֹלָה ,וְא רָאוּי ְל ַה ְשׁ ִאיר ָדּבָר
ִכּי ַפּ ַעם ְכּ ִב ָ
ָכּזֶה ְליוֹם ִשׁ ִשּׁיֶ ,שׁ ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ְצ ִר ִיכים ִל ְהיוֹת ְפּנוּיִם ְל ִה ְת ַע ֵסּק ְלכָבוֹד ַשׁבָּת.
אַתּםַ :ה ִאם ְל ַמ ְלּאוֹת ֵאת ַה ָשּׁעוֹת ֶשׁל ַ
נוַּ ,ע ְכ ָשׁו ַתּגִּידוּ ֶ
אַחר ַה ָצּ ֳה ַריִם ֶשׁל
סּוֹפר?
רוּח ַה ַתּ ָקּנָה ַהזּוֹ ֶשׁל ֶע ְזרָא ַה ֵ
ַמּיִםַ ,מ ְת ִאים ְל ַ
יוֹם ִשׁ ִשּׁי ְבּ ִשׁ ְכשׁוּ בּ ַ
ַתּ ְח ְשּׁבוּ ַעל כְָּ לבַד .אַל ָתּ ִסיקוּ ִמכֶָּ שׁ ִמּי ֶשׁכֵּן הוֹלִֵ ל ְשׂחוֹת ֵאינוֹ נ ֵֹהג
ַשּׁבָּת קֹדֶשׁ זֶה א ַעל ְידֵי
אָמ ְרנוֲּ .אבָל ְבּכָל זֹאתֲ ,ה ָכנָה ל ַ
ַכּ ֲה ָלכָה ,זֶה א ַ
ַשּׁבָּת.
ְשׂ ִחיָּה ְבּחוֹף ַהיָּם וּב ְַבּ ֵרכָה .א כִָּ מ ְתכּוֹ ְננִים ל ַ
ֶשׁיּ ְִהיֶה ְל ֻכלָּנוּ ַקיִץ בּ ִָריא ְוּמ ַר ֲענֵן.

ַשׁבָּת ָשׁלוֹם ְוּמבֹרָ.

משל ונמשל
חכמינו אסרו לדבר בשבת שום דיבור של חולין ,ואמרו שבקושי
התירו לומר 'שלום' בשבת.
אפשר להבין את הדבר על פי משלו של המגיד הקדוש רבי מנחם
נחום מטשרנוביל זכותו יגן עלינו:
מעשה במלך אחד שהיה נוהג להתחפש ולהתלבש במלבושים
שונים ומשונים ,כדי שלא יכירו אותו ,והיה מתהלך בין פשוטי העם
ובין אנשי חילותיו ,כדי לשמוע מה בפיהם.
החכמים שידעו על דרכו זו של המלך ,היו נזהרים תמיד מלבד
דברים שלא כהוגן ,שמא נמצא המלך במסיבתם ,והם לא מכירים
אותו.
הנמשל:
הקדוש ברוך הוא ,מלך מלכי המלכים ,מלך רם ונשא ,מתלבש
ומסתתר בכמה מיני לבושים ,ואמנם מלא כל הארץ כבודו ,אך אמר
הכתוב 'ואנוכי הסתר אסתיר פני' ,ולכן צריך האדם להזהר בכל דרכיו,
ואף כאשר עוסק בצרכיו הפרטיים ובענייני מסחר ,ה' נמצא עמו ומלוא
כל הארץ כבודו ,ועליו להזהר שלא לדבר דברים שלא כהוגן במעמד
המלך.
ומכאן נוסיף עוד:
בשבת קודש נמצא המלך ,מלכו של עולם ,עמנו באופן גלוי יותר.
כאשר המלך נמצא בגלוי ,הכל שותקים מאימת המלך ,אפילו מי
שבזמן שהמלך מסתתר מדבר בצורה משוחררת יותר ,אבל כאשר
המלך מתגלה ,ממלא הוא את פיו מים ,ואינו מוציא מילה בלא מחשבה
זהירה .כך גם בשבת ,כאשר המלך מתגלה בעולמו יותר מאשר בימות
החול בהם הוא מוסתר ,עלינו לשמור על פינו ,ולא לדבר דברי חולין
כלל ועיקר ,אלא דברים הראויים ומתאימים לדבר בהם לפני המלך.
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