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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ותשע" בחוקתיפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  שבת קודש

  וקידשתו מכל הזמנים

ויברך אלוקים את (בראשית ב, ג) כמו שכתוב הוא יום קדוש, שבת 
, כל חלל העולם מלא קדושהוא היינו שהיום יום השביעי ויקדש אותו, 

  . מסובב ומוקף בקדושהקדושה בשבת, והאדם 

כעין שמצינו קדושת ארץ ישראל, שהאדם הנמצא בה מסובב ומוקף 
עליו מידות  הבקדושה, וקדושת הארץ מקדשת את האדם ומשפיע

תוספת טובות כמבואר בנדרים דף כ"ב, ויש גם שבת הארץ שהוא 
, שכל חלל קדוששבת קודש זה זמן גם שה בשנת השמיטה, וכך קדו

  העולם מלא בקדושה, וקדושת השבת משפיעה על האדם. 

ה זמן זחנו אומרים בתפילה וקידשתו מכל הזמנים, היינו ששבת נא
קדוש יותר מכל הזמנים האחרים, יש עוד זמנים קדושים כגון יום טוב, 

     כולם, אפילו יותר מיום כיפור! ויום כיפור, אבל שבת קדוש יותר מ
  כך משמע הלשון וקידשתו מכל הזמנים, ובאמת יש הבדל בין שבת 

נשו וליום כיפור, שהמחלל שבת עונשו בסקילה, והמחלל יום כיפור ע
  בכרת ולא בסקילה, מפני שקדושת שבת חמורה יותר. 

  נשמה יתירה בשבת

נשמה  בשבתזהו הענין שיש וקדושת השבת משפיעה על האדם, 
(ביצה טז, א) נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב , כמו שאמרו יתירה

שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה ממנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת 
נשמת וענין הנשמה יתירה הוא תוספת קדושה בנשמה,  ווי אבדה נפש,

ת השחר נשמה כפי שאנו מזכירים בברכווהיא קדושה וטהורה, האדם 
שנשמת האדם היא כתב פרק א' שנתת בי טהורה היא, והמסילת ישרים 

בנשמה קדושה עוד קדושה וחשובה יותר מן המלאכים! ובשבת נוספת 
  מכוח השפעת קדושת השבת, וזהו הנשמה היתירה. 

של האדם, פניו וכבר הזכרנו שקדושת השבת משפיעה גם על מראה 
במדרש (בראשית רבה וכך אמרו אחרת מכל השבוע, הוא נראה בשבת ש

יא, ב) שאינו דומה מאור פניו של אדם בימות החול למאור פניו בשבת, 
בשבת יש לאדם פנימיות אחרת, מכוח השפעת הקדושה, והיינו מפני ש

והפנימיות משפיעה על מראה הפנים, כפי שידוע מאלו שהיו רחוקים 
מתורה ומצוות ואחר כך חזרו בתשובה, שמראה פניהם משתנה לגמרי! 

הם נראים  ,ותמונה מהיום ,יקחו תמונה מלפני שחזרו בתשובהואם 
  , כיון שהפנימיות השתנתה. אחרת לגמרי

זיו פניו,  וזה גורם להשתנותוכך גם בשבת יש לאדם פנימיות אחרת, 
ובילדותי היה אאמו"ר זצ"ל מראה לי על אנשים שבאו לבית הכנסת 

פנימיות  להםמפני שיש בשבת, שיש אנשים שפניהם משתנות בשבת, 
  מפני  כמו בכל השבוע,בשבת ויש אנשים שנראים אחרת בשבת, 

  שינוי בפנימיות, ואין להם נשמה יתירה. אין שאצלם 

(ח"א דסלר זצ"ל במכתב מאליהו  כמו שכתב מו"ר הגה"צ רא"א
שמעתי מרבי ומורי הצדיק והקדוש ז"ל, כי אם לא ירגיש ) "72 ודעמ

ות כי אין בו אותה האדם בעצמו קדושה יתירה ביום השבת, זה לא
 הנשמה היתירה, וכן מי שלא ירגיש קדושה בעצמו כלל, זה לאות

קות כלל אל הנשמה כי הלכה ממנו שאפילו נשמה אין בו, ואין לו דב
  עכ"ד.  ,"לגמרי, ורק אם ישוב בתשובה תחזור היא אליו

מבואר ששייך להרגיש את הנשמה היתירה בשבת [וראה מה שכתב 
     בזה החיי אדם בספרו זכרו תורת משה על הלכות שבת סימן א'] 
אינני יודע כיצד מרגישים את הנשמה יתירה, אבל המציאות היא 

  שבשבת יש הרגשה יותר נעימה, והאדם רגוע יותר בשבת. 

  מעשים דיבורים ומחשבות

היא הנהגתו, והנהגת האדם כיצד ם עצמו, והנה כל זה תלוי באד
  נחלקת לשלושה דברים, מעשים, דיבורים ומחשבות. 

נתבונן מה יותר מקדש את האדם, האם מעשה של מצוה, או דיבור, 
, כמו סתבר שהמחשבה מקדשת יותר מדיבור וממעשהמ .או מחשבה

 שמצינו בחובות הלבבות (שער הביטחון פ"ד) שהקב"ה גומל לאדם 
ון, עבור העבודה הצפונה שבלב, שנאמר מה רב טובך אשר בטוב הצפ

בלב זוכים לטוב הצפון, שהוא שכר גדול היראה שבשכר צפנת ליראיך, 
נסתרת פני שמצות היראה היא מוהטעם ונסתר שאין לנו מושג מהו, 

  השכר על זה גדול יותר. לכן  ,בפנימיות הלב

מחשבות קדושות ומבואר כי השלמות שאדם מקבל ומתקדש על ידי 
 ואמנם גם מעשה משפיע על האדם, זה יותר מדיבור וממעשה, 
מחשבה עם  :שני הדבריםיש בזה צירוף  ,וכשעושה מעשה עם כוונת הלב

עם טעם ושמחה ומעשה עם אהבה ויראה, העושה את הוא מעשה, ש
  כל זה מוסיף שלמות ומקדש את האדם יותר. ובמצוה, 

  קדושת המצוות

מצוות מקדשים את האדם, כפי שאנו מזכירים וכן כל מעשי ה
וכבר , 'וקידשתנו במצוותיך'ומזכירים גם , 'קדשנו במצוותיך'בתפילה 
משום הוא כי מה שמזכירים וקידשתנו בלשון עבר, ענין זה ביארנו 

מצווה סימן שיש מי שכי , שעצם הציווי בתרי"ג מצוות מקדש את האדם
  . קדושהבו מוסיף והציווי , בו הכוח לקיים

 (קידושין לא, א) גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה,ואמרו 
(סוכה נב, א) כל ואמרו מי שמצווה יש לו יצר הרע גדול יותר, מפני ש

   הוא בעל מדרגה מצווה הוא מי שהגדול מחברו יצרו גדול הימנו, 
ה יותר, שנתקדש על ידי הציווי, וממילא יצרו גדול משל חברו, גדול

  כגודל המדרגה כך הוא גם חוזקו של היצר הרע. 

ובספר עליות אליהו מובא כי פעם אחת אמר המגיד מפאלצק להגאון 
הגאון בשמעו זאת  אנחנועם היצר הרע שלכם,  שםמי יתן ויברכני ה

 ".אתם לדעת שלי, מה תוכלוהרחמן יציל כל איש מהיצר הרע " :ואמר
  . והיינו מפני שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו

ליצר הרע הקב"ה מביאו לעתיד לבוא סוכה שם אמרו ובגמרא 
 ,צדיקים נדמה להם כהר גבוהבפני הצדיקים ובפני הרשעים, ושוחטו 

צדיקים  ,הללו בוכין והללו בוכין ,ורשעים נדמה להם כחוט השערה
ורשעים בוכין  ,אך יכולנו לכבוש הר גבוה כזהבוכין ואומרים הי

  , ופירש רש"י ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה
את היצר שהיה להם לכבוש  שנזכרים בצערכשם כי הצדיקים בוכים 

  בכי של שמחה.  זהויתכן ש, בחייהם הרע

וכל על כל פנים כלל ישראל התקדשו על ידי הציווי בתרי"ג מצוות, 
הוא מתקדש יותר, בפרט הרי בפועל  אחד ואחד על ידי קיום המצוות

בשבת, כל מעשים דיבורים ומחשבות של מצוה מקדשים את האדם, 
  וככל שמוסיף יותר מחשבה בלב הוא מתקדש יותר. 

  לכבוד שבת קודש

המשנה ברורה (רנ, ב) מביא בשם מגן אברהם, כי כשאדם עוסק 
, וכגון שקונה קניות לשבת "טוב שיאמר על כל דבר בהכנות לשבת

היינו שקונה, זהו לכבוד שבת, כי הדיבור הוא פועל הרבה בקדושה", 
  האדם.  שהדיבור שאומר לכבוד שבת מקדש את

  
 בס"ד
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והכרתי אדם שכשהיו מגישים לו לאכול בשבת, היה אומר על כל מנה 
ואדם  ,מאכלהשנהנה מן , אף על פי שהטבע הוא לכבוד שבת קודשומנה 

זה משפיע  ,אומרים בפה לכבוד שבתכש םומכל מק, אוכל להנאתו
  לקיים מצות עונג שבת.  ,כוונה לשמה ההיה איזתש ,משהו

הרע לפתות את האדם ז, יד) כי דרך היצר (במשלי כתב הגר"א ו
באכילה של מצוה, שמרגילו ליהנות מתענוגי העולם הזה, וכשעוסק 

שתהא אכילתו לשם שמים, לקיים מצות עונג  צריך ליזהר בעונג שבת
  שבת, ולא למלא תאוותו בהנאת גרונו ומעיו. 

  אלף פעמים

"דגדול הפועל ב בשם המקובלים כתשמות שנה ב') (בן איש חי בוהנה 
הנעשה מעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר מן הנעשה מעסק 

אדם כשהיינו כיון שקדושת שבת גדולה כל כך,  התורה של ימי החול",
מעסק התורה של אלף פעמים יותר לומד תורה בשבת זה מקדש אותו 

בשבת במעשים בדיבורים ובמחשבות שעושים החול, וכן כל מצוות ימי 
  יותר מכל השבוע. על האדם ומשפיע זה מקדש 

השבוע הוא כנגד כולם כדאיתא בימות בפרט תלמוד תורה שגם 
 במשנה ריש פאה, אם כן בשבת הרי זה שקול אלף פעמים כנגד כולם, 

   עד כדי כך אדם מתקדש מלימוד התורה של שבת!

היה רגיל לישון מעט ש ,מסופר על המשגיח בעל אור יחזקאל זצ"לו
ה "של( גששבת ראשי תיבות שינה בשבת תענוכידוע  בשבת בצהריים,

כשהגיע לקעלם ושמע גודל ערכה וקדושתה של  ךא .)ועודמסכת שבת 
  השבת, לא היה יכול לישון יותר, והפסיק לישון בשבת. 

  חומר ביטול תורה בשבת

ולם כך ביטול תורה כנגד ואמרו חז"ל כשם שתלמוד תורה כנגד כ
ספרי "כשם ששכר תלמוד בשם הביא בשערי תשובה (ג, יד)  כולם, וכן

תורה גדול מכל המצוות כך עונש המבטלה חמור מכל העבירות", עד כדי 
  כך העונש על ביטול תורה הוא איום ונורא, כנגד כולם! 

"ודע, כי לפי גודל המצוה יגדל  :כתב עוד(ג, טז) ובשערי תשובה שם 
עונש מי שיחדל לעשותה, אף על פי שאינו עושה מעשה בהפרתה, כמו 

מצינו במצות הפסח ובמצות המילה שהם מצוות עשה ויש בהם כרת", ש
והיינו שבכל התורה לא מצינו כרת על ביטול מצוה בשב ואל תעשה, 

חשובות וגדולות מצוות  ןשהמפני יש כרת על ביטולן, פסח ומילה אבל 
מאד, שדוחות את השבת, ובמילה אמרו (נדרים לא, ב) גדולה מילה 

  רה בריתות, לכן גם העונש על ביטולן חמור שנכרתו עליה שלוש עש
  יותר משאר מצוות עשה, וחייבים כרת על זה. 

העונש הוא בהתאם  גםלמדים אנו עד כמה חשיבות המצוה נותנת, ש
כנגד גם העונש על ביטולו  ,כנגד כולם הואלזה, וממילא תלמוד תורה ש

מכל השבוע, גם פעמים יותר אלף תורה בשבת שהוא לימוד כולם, בפרט 
  רח"ל, וזה איום ונורא. פעמים אלף חמור העונש על ביטולו 

וכן גם שאר מצוות בשבת, ושמירת השבת, אדם מתקדש בהם יותר 
  מכל השבוע, וממילא גם העונש על ביטולן חמור יותר. 

  השכר והיפוכו -  וכבדתו

יש עוד ענין של כבוד שבת, שאין על זה מצוה הכתובה בתורה, אבל זה 
יד) "אם תשיב משבת רגלך עשות - מפורש בדברי קבלה (ישעיה נח, יג

חפציך ביום קדשי וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד וכבדתו 
 מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם והרכבתיך 

  . נחלת יעקב אביך" על במתי ארץ והאכלתיך

מבואר גודל הענין של כבוד שבת, שמי שמכבד את השבת זוכה 
לברכות מיוחדות כאלה, תתענג על השם, והרכבתיך על במתי ארץ, 

מוזכר עבור והאכלתיך נחלת יעקב, כל זה עבור מה? עבור וכבדתו! לא 
עבור כבוד שבת, שאוכלים לכבוד שבת, ומתלבשים  אלאתורה ומצוות, 

המגן כדברי שבת, וכן כל דבר שאומרים בפה לכבוד שבת לכבוד 
  לשכר גדול שאין לשער! בזה אברהם, זוכים 

המעשה ביוסף מוקיר שבת שכיבד את  )שבת קיט, א(מובא ובגמרא 
 רבלא נקרא ואדם פשוט,  למרות שהיההשבת ובזכות זה זכה לניסים, 

   .את השבת בדיכשבזכות זכה לניסים יוסף, אלא יוסף, 

גדול כל כך, ממילא גם להיפך, אם חסר ששכר כבוד שבת ומאחר 
  כבוד שבת, ומזלזלים בכבוד השבת, זה חמור מאד. 

  דברים בטלים בשבת

 ובשבת ויום טוב אל תדברו כלל מדברים ובאגרת הגר"א כתב, 
שאינם נצרכים מאד, וגם בדברים הנצרכים למאד תקצרו מאד, כי 
קדושת שבת גדולה מאד, ובקושי התירו לומר שלום בשבת, ראה 
בדיבור אחד כמה החמירו. ותכבד את השבת מאד ואל תצמצם כלל, 

מהוצאת שבתות וימים טובים וכו'  שכל מזונותיו של אדם קצובים חוץ
הסעודה שלא ידברו דברים בטלים ובפרט בשבת קודם האכילה ובתוך 

  ח"ו וכל שכן ח"ו בלשון הרע וכיוצא בהם, עכ"ד. 

רים אסורים בוהפליג שם מאד בחומר דברים בטלים בשבת, בפרט ד
ליצנות שאינם של מצוה, אמנם לפעמים יש אדם ששרוי כגון דברי 

ו, ובאופן כזה יתכן שיש היתר לומר דברי בדחנות בעצבות ומצוה לשמח
וליצנות אבל סתם לומר בדיחות ואפשר שזה גם עונג שבת, שמח אותו, ל

, ממצוא חפצך ודבר , ועל זה נאמר וכבדתו וגו'זהו זלזול בכבוד שבת
  דבר, שלא יהא דיבורך בשבת כדיבורך של חול. 

  כל מלאכתך עשויה

אבל הרהורים מותרים, אמנם גם ההיתר  ,והנה בשבת חפציך אסורים
 (או"ח שו, ו)כתב בשולחן ערוך כמו ש של הרהור אינו מידת חסידות,

ומכל מקום משום עונג שבת מצוה שלא יחשוב "הרהור בעסקיו מותר 
", ושם במשנה ברורה בהם כלל ויהא בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה

רו "ששת ימים (ס"ק לח) הביא מקורו כדאיתא במכילתא פרשת ית
  תעבוד ועשית כל מלאכתך" וכי אפשר לאדם לעשות כל מלאכתו 

  בששת ימים? אלא שבות כאילו כל מלאכתך עשויה, ע"כ. 

ומו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל דיבר פעם בענין זה שצריך להרגיש 
אדם העומד לפני  ואמר כי אפילובשבת כאילו כל מלאכתו עשויה, 

עליו השופט, אם קנס כספי גדול מאד, או משפט, ואינו יודע מה יגזור 
שבת באף על פי כן דיני נפשות, ויתכן גם לישב בבית סוהר כמה שנים, 

, ויש להסיח דעת מכל צריך להסיח דעתו מהמשפט ולא לדאוג כלל
  , ולחשוב מחשבות קדושות. הדאגות וענייני החולין

  קבלת שבת

יש עוד ענין של קבלת שבת, לקבל את השבת לפני שבת, כפי 
שאומרים בפיוט לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה, ובגמרא מובא 
(ב"ק לב, ב) שאמוראים היו אומרים בואו ונצא לקראת שבת מלכתא, 

  וקיבלו את השבת כמי שיוצאים לקראת המלך. 

עם בגדי שבת ומוכן  מרן הגרי"ז זצ"ל היה יושב בערב שבת מלובש
ומחכה לביאת השבת ברצינות ובכובד ראש, כמו שכתב הרמב"ם 
בהלכות שבת (ל, ב) "ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש מייחל 
להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך, וחכמים הראשונים 
היו מקבצין תלמידיהן בערב שבת ומתעטפים ואומרים בואו ונצא 

   רו בדברי הגמרא כנ"ל.", ומקולקראת שבת המלך

  שבת נותנת שלמות

בת זוג של כלל ישראל, היא (בראשית רבה יא, ט) ששבת  מצינועוד 
(יבמות סב, ב) אדם כמאמרם היינו כמו בת זוג הנותנת שלמות לאדם, 

שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא תורה, 
, כך גם שבת נותנת שלמות ומדרגה אחרתמקבל שלמות  וכשנושא אשה

  לאדם, אם השבת היא בת זוג כמו שצריך להיות. 

  והנחילנו שבת קדשך

אנו מבקשים בתפילה של שבת "והנחילנו השם אלוקינו באהבה 
, רצה וברצון שבת קדשך", ומבקשים קודם לזה הרבה בקשות

 במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, 
היינו והבקשה האחרונה אחרי הכל היא והנחילנו,  בישועתך,ושמחנו 

שכל המעלות והשלמות שקיבלנו בשבת מחמת השפעת קדושת השבת, 
השבוע בלי הפסק, כמו בימי שנזכה שזה יימשך אצלנו גם אחר כך 

  "נחלה" שאין לה הפסק (ב"ב קכט, ב). 

מוסיפה ובאופן כזה בשבת הבאה זוכים לקבל עוד השפעה, וכל שבת 
, כיון שההשפעה קיימת ונמשכת בלי עוד השפעה על השבת הקודמת

וכך ועוד קדושה משבת לשבת,  הפסק כמו נחלה, ומוסיפים עוד קדושה
עולים מדרגות ומדרגות עד לשלמות, כמו שכתב המסילת ישרים פרק א' 

  שהאדם השלם הוא "המקודש בקדושתו יתברך". 



  

 

   

  השתדלות כפי כוחו

רידות, ועלולים לירד מן המדרגה, וצריכים להיזהר אמנם יש גם י
מהיצר הרע שלא יגרום ירידה, ומבקשים והנחילנו, אבל זה לא מספיק, 

היצר הרע, מ להיזהרשביכולתו ולעשות מה בעצמו וצריך גם להשתדל 
כל בעצמו כי אדם שרוצה שיעזרו לו מן השמים, צריך תחילה לעשות 

  יא. ורק אז יזכה לסייעתא דשמ ,מה שבכוחו

יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש  (קידושין ל, ב)כמו שאמרו 
ביאר בזה א ש"ידוע מהגרו המיתו ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו,ל
, והגיע למצב כל מה שהוא יכול לעשות בעצמוכבר עשה שם דדווקא אש

 , אבל אם לא שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, אז הקב"ה עוזרו
  . אין עוזרים לו מן השמיםבכוחו עשה כל מה ש

אם האדם מפקח על עצמו אז  :כתב המסילת ישרים פרק ב' ןוכ
עוזרו וניצול מן היצר הרע, אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו  ב"ההק

והוא  ,כי אם הוא אינו חס מי יחוס עליו ,לא יפקח עליו ב"הודאי שהק
 ,כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו(ברכות לג, א) כענין מה שאמרו 

  . והוא מה שאמרו (אבות א, יד) אם אין אני לי מי לי

לכן לא מספיק מה שמבקשים והנחילנו, וצריך גם להשתדל ולעשות 
אינו עושה כל ומי שמהמדרגות שהשיג בשבת, לירד מה שבכוחו שלא 

      , שהרי זה בידו, וכדאי לו להתאמץ, מה שהוא יכול זה חוסר שכל
 ורק אם יתאמץ ויעשה כל מה שבכוחו, אז יזכה לסייעתא דשמיא

  נחלה. כמו אצלו תימשך שהשפעת קדושת השבת 

  מחשבות קדושות

ובאמת זה דבר קשה מאד מאד להיות כל הזמן במדרגה של והנחילנו 
 ובמצב של מחשבות קדושות בלי הפסק, שלא יהיה היסח הדעת

ממחשבות של תורה ושל אמונה ושל יראת שמים ושל מעשים טובים, 
ועל זה מבקשים בהנני מכוון שלפני הנחת תפילין "ומשפע מצות תפילין 
יתמשך עלי וכו' שפע קודש ומחשבות קדושות", היינו שהתפילין של 

  ראש ישפיעו על הראש שיהיו בו מחשבות קדושות. 

ממש יש שר אנשים כאלה אני מכיושייך לזכות למדרגה הזאת, 
ה בלי היסח הדעת, ובכל פעם רששקועים כל הזמן בתות בהם, ולקנא

כי הדברים שנפגשים איתם מיד יש להם דברי תורה תחת לשונם, 
  מונחים אצלם במחשבה כל הזמן בלי היסח הדעת. 

  מנוחה מהגיהינום

ביסוד ושורש ושבת, ב ל שהגיהינום שובת"ידוע מדברי חזוהנה 
בגיהינום, בכל יום "אם נשמתו של אדם העבודה כתב בשם ספר התגין 

 ששי מוציאים אותה מגיהינום בעת שהיה רגיל בעולם הזה לשבות",
היה רגיל בחייו להוסיף מחול על הקודש, ולקבל את אם אדם שהיינו 

 בערב שבת עוד מנוחה מהגיהינוםהשבת בשעה מוקדמת, מוסיפים לו 
  לקבל את השבת בחייו.  מאותה שעה שהיה רגיל

"ושמעתי בשם גדול  פרק ד'בשם עולם  פץ חייםהחך כתב כמיתירה ו
הדור אחד שנחשב לאיש ההוא זמן שבת מעת שהתחיל בערב שבת 
להתעסק בצרכי שבת ומגן עליו זכות שבת, ודומיא דמוצאי שבת דעד 
שישלימו ישראל סדריהם אינם נענשים בגיהינום אף שכבר הוא לילה, 

טעם שנמשכת קדושת שבת עד זה, כן הוא בערב שבת מעת שמתחיל מ
  רכי השבת מתנוצץ עליו קדושת שבת". להתעסק בצ

השבוע להתעסק בצרכי שבת, כמו כבר מתחילת ולפי זה הרי שייך 
(ביצה טז, א) אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה א בגמרא בשמו

חרת נאה לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אאוכל 
  הימנה מניח את השנייה ואוכל את הראשונה. 

  פסוקי דזמרה בשבת

ועוד דבר מיוחד יש בשבת, שמוסיפים הרבה פרקים בפסוקי דזמרה, 
צריכים להרגיש את השבת, ועל ידי אמירת המזמורים אפשר להרגיש 

(או"ח סימן רפא) "ויש להאריך ולהנעים בזמירות משהו, הרמ"א כתב 
במאריך בהם אף על פי שהמוחה מכוון משום ביטול ואין למחות 

גם גדולי ישראל המתמידים הגדולים ביותר אמרו את  תורה",
המזמורים ולא חששו לביטול תורה, וכשאומרים את המזמורים בכוונה 

  ובהרגשת הלב זה משפיע ומקדש את האדם. 

כמו שכתב המשנה ברורה (צח, א)  העיקר להבין פירוש המילים,ו
יחודים רק יתפלל כפשוטו להבין הדברים יון האדם בשמות וואל יכ"ו

  המענג את השבת
הנה חז"ל הפליגו בשכרו של מי שמענג את השבת 

כל המענג את השבת נותנים לו  ואמרו (שבת קיח, א)
, וכן נחלה בלי מצרים, ופירש רש"י נחלה שאין לה קץ

נותנים לו כל משאלות לבו, ניצול משעבוד מלכויות, ו
כל כל מה שהוא צריך יהיה לו, שגדול שכרו עד כדי כך 

מענייני העולם  לא יחסר לו כלום, גםמשאלות לבו, 
מדוע מה שמענג את ו ,מה הטעם בזההזה, וצריך להבין 

  כל כך? וחשובה זכות גדולה הוא השבת 

(ביצה טז, א) כל מזונותיו של אדם אמרו עוד והנה 
קצובים לו מראש השנה חוץ מהוצאת שבתות וימים 
טובים, הוצאות שבת ויום טוב אין להם קצבה, וכל מה 

אם פחת פוחתין , לומחזירים  מיםמן הש ,מוציאשאדם 
לו ואם הוסיף מוסיפין לו, וגם זה צריך ביאור מה 
המיוחד בהוצאות שבת, ומדוע זה לא נחשב בכלל 

  ההוצאות הקצובים לאדם מראש השנה? 

ובפשטות יש לפרש על פי מה שאמרו (ב"ק ט, ב) 
במערבא אמרי משמיה הידור מצוה עד שליש במצוה, 

ה, "דרב זירא עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב
רק החיוב מדרבנן להוציא על הידור מצוה הוא היינו ש

ומה שאדם מוציא על הידור מצוה יותר עד שליש, 
הקב"ה, מהחיוב, יש על זה שכר מיוחד, שהוא משל 

שאוכל פירותיהן בעולם דהיינו שם  'רש"י ותוסופירשו 
  . והקרן קיימת לו לעולם הבא הזה

סכנה לתת לאדם פירותיהן בעולם  הולכאורה הרי ז
יק לו, כמו שכתוב (דברים העולם הזה עלול להזוהזה, 

 אמנם, כיון שהוא אדם  .לב, טו) וישמן ישורון ויבעט
החיוב, ידור מצוה יותר מכזה שמוציא הוצאות על ה

וש שיזיק לו העולם הזה, כי העולם הזה לא אין לח
נחשב בעיניו, וגם מה שיש לו הוא מוציא על מצוות, 

  ולאדם כזה אפשר לתת פירותיהן בעולם הזה. 

הידור מצוה, יש על מיוחד ם שמקבלים שכר והטע
בשערי תשובה (ד, ט) לפרש על פי דברי רבינו יונה 

כי יגדל וישגא מאד שכר השמחה על המצוות, שכתב 
שמחת המצוה, ומשמע  להיינו שיש שכר מיוחד ע

  שכר יותר גדול אפילו מקיום המצוה עצמה. שה

ונראה הטעם בזה, מפני ששמחת המצוה נובעת 
פנימיות הלב, וכתוב בחובות הלבבות (שער  מתוך

הביטחון פ"ד) שיש שכר מיוחד על עבודה שבלב, שהיא 
העבודה הצפונה, בפנימיות האדם, וכך גם שמחת 

נובע מאהבת המצוה, שלבו נמשך לקיים זה המצוה הרי 
ושמח בקיומה, ועבודת הלב נחשבת יותר  את המצוה

תנה בני לבך  מעבודת הגוף, כמו שכתוב (משלי כג, כו)
 הילי, ואמרו (סנהדרין קו, ב) רחמנא לבא בעי, לכן זו

  דרגה יותר גבוהה, והשכר על זה אין לשער. 

יש שכר וזהו הטעם שבהידור מצוה יותר מהחיוב 
חשיבות המצוה הידור מצוה נובע מהכרת כי , מיוחד

  שכר יותר גדול. מגיע על זה בפנימיות הלב, ו

שאדם מענג את השבת, ומוציא גם עונג שבת, כך ו
שמחשיב בלבו את מפני  הוז הרבה הוצאות על שבת,

 ווכיון שז, את הרגש הזה לבב, ויש לו קדושת השבת
   לב, השכר על זה גדול מאד!עבודה שב

 



  

 

 

ובתשובת רש"ל העיד על הר"ש שאמר אחרי שלמד וכו', ונת הלב ובכ
ועיין בפני יהושע שכתב  ,סתרי הקבלה שהוא מתפלל כתינוק בן יומו

ן בשעת ולכו י אפשרא לחן ערוךונות המבוארים כאן בשוודאלו הכ
  ". לותין פירוש המולה צריך לכויובתפ ,לה רק קודםיהתפ

 וכבר סיפרתי העובדא באברך אחד שהיה רגיל לבכות בתפילות 
ימים הנוראים, ובמשך הזמן הפסיק לבכות, והיה אכפת לו על מצבו, ב

עץ כיצד יוכל לחזור למדרגתו הקודמת, להתרגש ולהתעורר ובא להתיי
עד כדי בכייה, ואמרו לו שיתפלל בפשטות, ויכוון רק פירוש המילים 

הוא מתוח הרי כי כשהוא מבקש להתרגש הפשוט, בלי לחשוב להתרגש, 
בתפילתו חשוב יודואג מכך, וכשיש דאגה ומתח, הרגש אינו פועל, לכן 

שנה בימים הנוראים ובאותה כך, רק על פירוש המילים הפשוט. ועשה 
הטבע, כשמתפללים ומבינים את פירוש זהו כי יותר מכל השנים! בכה 

  המילים, ממילא זה מביא להתרגשות ולהתעוררות. 

  זמירות של שבת

יש הרבה זמירות מגדולי הראשונים, גם נוהגים בשבת לשיר זמירות, 
עון ב"ר כגון ברוך השם יום יום, שהוא מרבי שמעון הגדול, רבי שמ

יצחק, שהיה בעל רוח הקודש, וחיברו את הפיוטים ברוח הקודש, 
 ובדורות שלפני זה לא היה צורך בזמירות ופיוטים, כי היו מתעוררים 
גם בלי זה, אבל במשך הזמן הייתה ירידת הדורות, והוצרכו לחבר 

  זמירות ופיוטים כדי לעורר ההרגשים ולקבל חיזוק. 

וכבר ביארנו במקום אחר כי בזמירות של שבת, מלבד ענין העבודה 
שבלב שיש בזה, גם מקיימים בזה מצות זכירת שבת בדברים כמו 

  שכתוב (שמות כ, ח) זכור את יום השבת לקדשו. 

  זכור את יום השבת לקדשו

והרמב"ן על התורה כתב שמצות זכור כוללת גם לזכור בפה בכל יום 
מצוה למנות על שם  ,לו כשמונה מנין הימיםאפיוויום את השבת, 

  השבת, דהיינו יום ראשון בשבת, שני בשבת וכו'. 

   שבת בדבריםהעל ידי זכירת  שהאדם עצמו היינו "לקדשו"וענין 
. כמו שידוע שאדם השבתהוא מקדש את השבת, ומוסיף קדושה ביום 

לי  קדוש משפיע קדושה על סביבתו, ומרן הרב מפוניבז' זצ"ל אמר
שכשהוא נכנס לביתו של החזון איש הוא מרגיש שם את השפעת 
הקדושה, כי קדושתו של אדם גדול כמרן החזו"א משפיעה על הסביבה, 
וכך גם כל אחד ואחד יכול להשפיע קדושה בהנהגתו, במעשים 

  בדיבורים ובמחשבות, ובזה הוא מקדש את השבת. 

  בטליםבם ולא בדברים 

הם מהמזיקים הגדולים ביותר, כגון קריאת ש והנה יש דברים ידועים
עיתונים, אפילו שהם כשרים, הרי זה דברים בטלים, ולשם מה צריך 
לדעת את החדשות, וכי הוא מנהיג את העולם? העולם ימשיך להתקיים 

  גם בלי שהוא יידע את החדשות. 

יש סקרנות, אבל יש תחליף לזה, למלא את האדם טבע בואמנם 
 שכנגד היצראבן שלמה ז, ו) וכן ידוע מהגר"א ( ,הסקרנות בדברי תורה

בלימוד התורה, מאד הרע וההנאה של דברים בטלים, יש הנאה גדולה 
  וזה מושך יותר מדברים בטלים, זה לעומת זה עשה האלוקים. 

, דברים בטלים , זהמה שקוראים עיתונים בשבת ובכל יוםלא יממ
, ובשבת גם יש בטליםוכבר אמרו (יומא יט, ב) ודברת בם ולא בדברים 

   לקים בעיתון שהם בכלל איסור שטרי הדיוטות.ח

  להוסיף חיזוק בכל יום

העצה היחידה היא להוסיף חיזוק בכל יום, על ידי לימוד ספרי 
המוסר, שנותנים ומוסיפים לאדם יראת שמים, בלי לימוד המוסר 

הוא לא בן אדם, לא יאומן כי יסופר גודל השפעת המוסר על  האדם
  , וחי חיים מאושרים. לגמריבזה משתנה האדם, ש

מרגיש ו ,ספר מוסר שמעניין את הלומדהוא לקבוע לימוד בוהעיקר 
אם אינו מרגיש טעם, ולומד רק מתוך כפייה עצמית, זה כי טעם בזה, 

  . משפיע עליו, ואדרבה יותר גרוע יהיהלא 

יש הרבה ספרי מוסר שמעניינים ומושכים את הלב, כל אדם לפי 
טבעו, ישנם ספרי המוסר הידועים, שערי תשובה, חובות הלבבות, 

 ספרי , וכן נפש החיים, ועוד הרבה מסילת ישרים, אורחות צדיקים
  משפיעים ומוסיפים חיזוק ביראת שמים. ש מוסר

לאחרונה על ספר  נובהזדמנות זו, ברצוני להבהיר בענין מה שדיבר
אורחות צדיקים, היו שהבינו מהדברים כאילו שהוא ספר המתאים 

  . הכוונהלילדים ולא למבוגרים, אך לא זו הייתה 

 אחריםהמוסר השגם מי שאין לו טעם בלימוד ספרי  ,לומר באנורק 
יוכל למצוא טעם בלימוד האורחות צדיקים, כי הוא ספר השווה לכל 

  . ובנת לכל אחד ואחדנפש, וכתוב בצורה קלה ומ

 מסילת ישרים וספרי מוסרואפילו ילדים שאינם ברי דעת ללמוד 
מאחד גם , יכולים הם להבין את האורחות צדיקים, ושמעתי אחרים

שעוסק בחינוך ילדים, ומלמד אותם בספר אורחות צדיקים, והם נהנים 
     , לא שהוא ספר המתאים רק לילדים, הכוונההייתה זו  .מאד מזה

  לא אפילו לילדים יש בזה תועלת גדולה. א

במדויק באיזה תקופה  ידועצדיקים הוא ספר קדמון, לא  האורחות
נתחבר, אבל הוא מהקדמונים, ומובא כבר במהרש"א בחידושי אגדות, 
ודרכו להביא הרבה מהראשונים שלפניו, כגון הרמב"ם, שערי תשובה, 

 משפיע מאד! שספר  הואחובות הלבבות ועוד, ו

  לשעבד עצמו לתורה

לדעת, מה שאמרו חז"ל (אבות ג, ה) כל דבר נוסף שחשוב מאד 
ועל כן המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, 

כדאי לאדם לשעבד את עצמו לתורה, ולחייב את עצמו בכל מיני 
שיעור פשוט  , אפילו לומרכגון אמירת שיעורים לבעלי בתיםשעבודים, 

  . שעבוד וקבלת עול תורהיש בזה  ,מאד

 בזהבדרך כלל יש  ,לומר שיעורים, ויש לו טעם בזה שבכוחומי לכן 
ים, והם לומר בפניהם שיעוריכול , ואם יש אנשים שרוצים לשמוע, טעם

נקרא מקבל עול תורה, בזה ונהנים מזה, ושואלים, והוא מסביר להם, 
מלבד זיכוי הרבים שיש בזה, זוהי גם זכות גדולה לאדם עצמו, שהוא 

   תרומם למדרגה גבוהה יותר.מומקבל עול תורה, 

וכן כתיבת חידושי תורה, זהו שעבוד נעים מאד, וגם מי שלא רגיל 
להגיד וכן טעם בזה, לכתוב  קבללו ,בכך, במשך הזמן אפשר להתרגל

   חידושי תורה, זהו עול תורה עם שעבוד.

אדם צריך לשעבד עצמו לתורה, יש אנשים גדולים שלא היו ראשי 
ו לעצמם שעבודים, לכתוב ולהדפיס חידושי תורה על ענין ישיבות, ועש

כשכותבים חידושי תורה על מנת להדפיס, זה משעבד ונותן  .מסוים
 מדרגה, אם הכוונה בזה לשם חיזוק, ולא בשביל הכבוד, ואמנם גם 

  שלא לשמה יכול להיות שמתוך שלא לשמה בא לשמה. 

י שאינו מתאמץ כל מאמץ שיש בתורה הוא חיזוק ותוספת מדרגה, ומ
  הרי הוא מסכן, שאינו חושב מה יהיה בסופו. 

  אשרי מי שעמלו בתורה

  שאמרו כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות זהו ו
ועול דרך ארץ, והפירוש בזה, שהרי כל אדם יש לו עול, כמו שכתוב 
  (איוב ה, ז) אדם לעמל יולד, אין אדם שחי חיים בלי עול ובלי מאמץ,

, כמו שאמרו מוטב שיהא עמלו בתורה ולא בדברים אחריםעל כן ו
כולהו גופי דרופתקי נינהו טובי לדזכי דהוי דרופתקי  סנהדרין צט, ב)(

אשריו למי שזכה והיה , כל הגופין לעמל נבראו, ופירש רש"י דאורייתא
ומחייב את  ,עול תורהעל עצמו אדם מקבל אם  .עמלו וטרחו בתורה

אזי מן השמים מעבירין ממנו כל עול אחר,  עצמו בשעבודים של תורה,
  והוא גם מתרומם בזה, ומקבל עוד מדרגה ועוד מדרגה. 

מי אשרי כלום,  נוכל הדברים האלה הם דברים מפורשים, לא חידש
  יהי רצון שנזכה לסייעתא דשמיא! ולקיים אותם, שיזכה 

 
  ילוי נשמתלע

  ע"ה פסח הלוי ב"רשרה הניה  מרת

 תנצב"ה -  י"ט אייר תשנ"גנלב"ע 
 

  ילוי נשמתלע

  ע"ה יהושע בתמינה  מרת

 תנצב"ה - כ"ה אייר נלב"ע 
 


