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מנהגי שבת נחמו
ראשם א.  שערות  לספר  מעשה  אנשי  מנהג 

בערב שבת נחמו.
משאר ב.  יותר  נחמו  בשבת  להתענג  ראוי 

שבתות השנה ומצוה לעשותו כיו"ט.
המנהג לכבד את הרב לעלות לקריאת עשרת 	. 

הדברות.

רחיצה וטבילה לכבוד שבת קודש
מצוה לרחוץ כל גופו במים חמים בערב שבת א. 

קודש, ואם אי אפשר לו, ירחוץ פניו ידיו ורגליו 
ההוא  על  להורות  גדול  סוד  בזה  ויש  בחמים, 
שלהובא דאשא הנמשלת במים החמים כי היא 
בזה  יכוין  לכן  הקליפות,  את  והדוחה  המגרשת 
לדחות את הקלי' מידיו ורגליו שהם קצוות וסוף 

של הגוף.
ערומים, ב.  שם  עומדים  שכולם  הפנימי  בחדר 

הוא  "שלום"  כי  שלום,  בשאילת  אפילו  אסור 
שמו של הקב"ה.

שבת 	.  ערב  בכל  טהרה  במקוה  לטבול  ראוי 
קודש, כדי לקבל תוספת נפש רוח ונשמה דליל 
לנגב  ונכון שלא  זו.  ידי טבילה  על  שבת קודש, 

עצמו כשיעלה מן הטבילה.
ידיו 	.  ליטול  צריך  המרחץ  מבית  שיוצא  אחר 

במים ג"פ.
הוא ה.  עש"ק  במקוה  הטבילה  שלאחר  הזמן 

שלאחר  הזמן  לנצל  ונכון  וראוי  מאד  נעלה  זמן 
הפחות  ולכל  התורה,  בלימוד  בעש"ק  הטבילה 
לא יתעסק עוד בעשיית מלאכה רק בתיקון צרכי 

שבת.
יזהר לייחד בגדים נאים לכבוד שבת, ומה טוב ו. 

שאפי' המלבושים הפנימיים ייחד אותם לכבוד 
החול  בימי  שלבש  בגד  שום  ילבש  ולא  שבת, 
נאה  טלית  לו  שיהיה  ישתדל  וכן  שבת.  ביום 

ומיוחדת לכבוד שבת.
מלבושי שבת קודש מצילים את האדם מכל ז. 

ואפילו  טובה.  לפרנסה  ומסגולים  וצוקה  צרה 
אם הוא בדרך לבדו, גם כן ילבש בגדי שבת כמו 
בביתו, כי אין המלבושים לכבוד הרואים, כי אם 

לכבוד שבת.

הלכה מאמר הפרשה

מדוע קוראים את הפטרת 'נחמו' אחרי תשעה באב?
ללמד אותנו על התשובה

מקבלים  אנחנו  באב  תשעה  יום  לאחר 
תנחומים ויום ט"ו באב הוא יום השביעי של יום 
תשעה באב שהוא יום השביעי של תשלום ימי 
האבילות ואז אנו קמים, ולכן הוא יום טוב, ומאז 
ולכן  ההיא,  השנה  של  התיקון  בחינת  מתחיל 
אמרו חז"ל מיום ט"ו באב דלא מוסיף יסיף כי 
מאז אנו מתחילים להקים את המלכות מהעפר 
שדרשו  כמו  אלול  בחדש  דודה  אל  ולהעלותה 

דורשי רשומות אני לדודי ודודי לי ר"ת אלול.
ונהגו לעשות שבת זו אחר ט' באב הנקראת 
שבת נחמו כיום טוב שהוא יום נחמה, ואף על 

פי שאינו יום טוב עשו אותו יום מקודש 
לכבוד השבת כיום טוב, וכל השמח 

בו זוכה בנחמת בית המקדש, כמו 
ציון  בנות  וראנה  צאנה  שנאמר 
שעטרה  בעטרה  שלמה  במלך 
וביום  חתונתו  ביום  אמו  לו 
זה  חתונתו  ביום  לבו,  שמחת 
מתן תורה וביום שמחת לבו זה 

בנין בית המקדש שיבנה במהרה 
בימינו.

• • •
אמר  שכך  זצ"ל  החיד"א  מרן  אומר 

במה  התנחמו  עמי"  "נחמו  הוא  ברוך  הקדוש 
הקדוש  בזוהר  מבואר  שהרי  ַעִמי  שאתם 
שבשמים  השרים  תחת  הם  העולם  שאומות 
וכשנפל השר גם האומה נפלה, אבל ישראל הם 
תחת ממשלתו יתברך, וכשם שהוא חי וקיים כך 

ישראל חיים וקיימים.
וזה שאמר "נחמו נחמו" במה שאתם "עמי" 
לעולם  קיום  לכם  יש  שודאי  ממשלתי,  תחת 
כי בשעה שאמר  וחז"ל אמרו  גדולה,  וזו נחמה 
עמי"  נחמו  "נחמו  ישראל  לעם  הנביא  ישעיה 
אומר  אני  מדעתי  לא  להם  אמר  להרגו,  בקשו 
בתחילה  כלומר  אלהיכם".  "יאמר  אלא  לכם 
היו סבורים העם שאלו הם דברי הנביא משום 
הנביא  להם  השיב  "עמי"  בלשון  שהתבטא 
"יאמר אלהיכם" ה' יתברך הוא שאומר לכם כל 

זאת ואז שמחו.
• • •

"נחמו  אלהיכם"  יאמר  עמי  נחמו  "נחמו 
גימטריא  ושמונה,  מאתים  בגימטריא  נחמו" 
אלקים  אלהיכם"  "יאמר  שאמר  וזה  יצחק, 
מידת הדין בחי' יצחק, והוא שאמרו חז"ל )שבת 
דף פ"ט:( כי לעתיד לבוא אמר הקב"ה לאברהם 
קדושת  על  'ימחו  יגיד  ואברהם  חטאו"  "בניך 
שמך', ויעקב ג"כ יאמר 'ימחו על קדושת שמך', 
והקב"ה אומר 'לא בסבי טעמא – אברהם אבינו, 
ולא בדרדקי עצה' – יעקב אבינו, ופונה אל יצחק 
עד  חשבון:  איתו  ועושה  בניך?  ולא  בני  ואומר 
גיל עשרים שנה האדם לא נענש, ו"ימי שנותינו 
נשאר  י(,  צ,  )תהלים  שנה"  שבעים  בהם 
נשאר   - לילה  זה  חצי  חמישים, 
עשרים וחמש, ובהם יורד חצי על 
ומתפלל  ושותה  שאוכל  הזמן 
וחצי,  עשרה  שתים  ונשאר 
וחצי  עלי  רוצה חצי  ואם אתה 
מיד  עלי,  הכל  לא  ואם  עליך, 
"כי  ואומרים  שמחים  ישראל 
אתה אבינו כי אברהם לא ידענו 
אבינו  ה'  אתה  יכירנו  לא  וישראל 

גואלינו מעולם שמך" )ישעיה ס"ג ט"ז(.
• • •

הרב יד יוסף צרפתי אומר שרבותינו תקנו 
לקרוא את הפטרת "נחמו" מיד אחרי תשעה 
באב כדי ללמד אותנו על התשובה - שהרי 
הוא  הכל  עלינו  שבאו  והרעות  הצרות  כל 
בגלל שעזבנו את ה' וחטאנו לו, ואם אנחנו 
רוצים בחזרה לקבל את הטובה והנחמה אנחנו 
צריכים לחזור בתשובה, וע"י שנעשה מצוות 
ומעשים טובים נזכה שוב לקבל את הטובות, 
אבל כל זמן שאנחנו לא מכירים בחטא לא 
אל  בחזרה  ולהתקרב  בתשובה  לחזור  נוכל 
ה', ולכן אחרי שהתאבלנו והצטערנו בתשעה 
והתעוררנו  הגלות  ועל  החורבן  על  באב 
שנקבל  ע"י  תקוה  לנו  יש  עכשיו  לתשובה, 
שע"י  מעשינו  את  להטיב  מעכשיו  עלינו 
התשובה הזאת נהפוך את מדת הדין למדת 
המקדש  בית  לבנין  בחזרה  ונזכה  הרחמים 

ולקרבת ה'.

מאמר הפרשה
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ַהִהיא  ָּבֵעת  ְיֹהָוה  ֶאל  ָוֶאְתַחַּנן 
ַהִחּלֹוָת  ַאָּתה  ֱיֹהִו"ה  ֲאֹ	ָנ"י  ג'(  )דברים  ֵלאֹמר. 
ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּדָך ְו	ֹו'. ִרִּבי יֹוֵסי ָּפַתח כדי לפרש 
פסוק זה, רבי יוסי פתח, הקדים לפרש מה שכתוב, )ישעיה 

ֶאל  ַוִּיְתַּפֵּלל  ַהִּקיר  ֶאל  ָפָניו  ִחְזִקָּיהּו  ַוַּיֵּסב  לח( 

צו  של  הגזרה  ממנו  ונתבטלה  לבו  מקירות  התפלל  ְיֹהָוה 
בכח  והכל  לעוה"ב,  תחיה  ולא  בעוה"ז  אתה  מת  כי  לביתך 

בשבחה  הקדים  לכן  ישראל,  לכלל  ללמד  שזכה  התורה 

של תורה ואמר. ָּתא ֲחֵזי, ַּכָּמה הּוא ֵחיָלא ַּתִּקיָפא 

וראה,  בא  ֹּכָּלא  ַעל  ִעָּלָאה  ְוַכָּמה הּוא  ְ	אֹוָרְייָתא, 
עד כמה הוא חוזק ותוקף התורה, ועד כמה הוא נעלה על כל 

שאר עסקי המצוות. ְּדָכל ַמאן ְּדִאְׁשַּתַּדל ְּבאֹוָרְייָתא, 

ָלא ָ	ִחיל ֵמִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי כל מי שעוסק בתורה, אינו 
מתירא מן המקטרגים העליונים, ולא מן המזיקים התחתונים. 

ְוָלא ָ	ִחיל ֵמִעְרעּוִרין ִּביִׁשין ְּדָעְלָמא ואינו מתירא 
על  שבאים  בעולם,  המתרגשים  רעים  ופגעים  ממקרים 

האדם פתאום כשיזדמן במקום סכנה. ְּבִ	ין ְּדִאיהּו ָאִחי	 

סוד  שהוא  החיים  בעץ  אחוז  שהוא  לפי  ְּדַחֵּיי  ְּבִאיָלָנא 
ז"א שבו שורש התורה, ְוָאִכיל ִמֵּניּה ְּבָכל יֹוָמא ואוכל 

זה  ידי  ועל  התורה,  את  שלומד  דהיינו  יום,  בכל  מפירותיו 

נשמתו נהנית משפע המוחין הנשפע לז"א על ידי תורתו.

ְּדָהא אֹוָרְייָתא אֹוִליף ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ְלֵמיַהְך 
ְּבֹאַרח ְקׁשֹוט וממשיך ואומר, כי התורה מלמדת לאדם 
ללכת בדרך האמת, ר"ל שמורה לו איך יקיים את כל המצוות, 

מה שאין כן בלי תורה, שאפילו יעסוק במצוות הרי אין בור 

ירא חטא. אֹוִליף ֵליּה ֵעיָטא ֵהיְך ָיתּוב ַקֵּמי ָמאֵריּה 

)ְלַבְּטָלה ְלַהִהיא ְּגֵזָרה( ומלמדת אותו ונותנת לו עצה איך 

ישוב לפני קונו, כי מתוך הלימוד ידע חומר העון. ַוֲאִפיּלּו 

ִיְתַּגַּזר ֲעֵליּה מֹוָתא, ֹּכָּלא ִיְתַּבַּטל ְוִיְסַּתַּלק ִמֵּניּה 
חזקיהו  על  הקב"ה  שגזר  כעין  מיתה,  עליו  שנגזרה  ואפילו 

המלך, )שבו התחיל לעיל בפסוק ויסב חזקיהו(, תתבטל כל 

הגזרה ותסתלק ממנו, ואפילו כבר התחילה הגזרה להתקיים 

כעין חזקיהו שחלה למות עם כל זה יתרפא, ְוָלא ָׁשְרָיא 

ֲעלֹוי ולא תשרה הגזרה עליו, אלא עוד יתוספו ימיו כעין 
שנתוספו ט"ו שנים לחזקיהו. )ֵעיָטא ְדַבר ָנׁש ְּבַהאי ָעְלָמא( 

ְוַעל ָּדא ָּבֵעי ְלִאְׁשַּתְּדָלא ְּבאֹוָרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי, 
ְוָלא ִיְתַעֵּדי ִמַּנּה ועל כן צריך לעסוק בתורה יומם ולילה, 
ולא יסור ולא יתבטל ממנה לעולם, ָהָ	א הּוא ִ	ְכִתיב, 

והגית  שכתוב  זהו  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ּבֹו  ְוָהִ	יָת  א(  )יהושע 

כי  ובלילה,  ביום  בתורה  והתבוננת  פרש"י,  ולילה,  יומם  בו 
היינו  ולילה"  "יומם  ומש"כ  בלב,  הוא  שבתורה  הגיון  כל 

בכל עת שימצא פנוי מעסקי מחייתו. ְוִאי ַאְעֵ	י ִמיֵּניּה 

ִמן  ִאְתָּפַרׁש  ְּכִאּלּו  ִמַּנּה,  ִאְתָּפַרׁש  אֹו  אֹוָרְייָתא, 
שנפרד  אפילו  או  התורה,  את  ממנו  ובטל  הסיר  ואם  ַחֵּיי 
כי  החיים,  מן  נפרד  כאילו  לו  נחשב  שעה,  לפי  רק  ממנה 

התורה היא חיי האדם.

• • •
ְּבַפְל	ּות  ָקִאים  ָנׁש  ְ	ַבר  ְּבָׁשֲעָתא  ֲחֵזי,  ָּתא 
ֵליְלָיא ֵמַעְרֵסיּה, ְלִאְׁשַּתְּדָלא ְבאֹוָרְייָתא, ָּכרֹוָזא 
ָקאֵרי ָעֵליּה בא וראה, בשעה שאדם קם ממטתו בחצות 
ְוָאַמר, )תהלים  הלילה לעסוק בתורה, המכריז קורא עליו 

קלד( ִהֵּנה ָבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ָּכל ַעְבֵ	י ְיֹהָוה ָהֹעְמִ	ים 

דעתו  שיכוין  להזהירו  הוא  הכרוז  ַּבֵּלילֹות  ְיֹהָוה  ְּבֵבית 
ָקִאים  ִאיהּו  ַּכ	  ַהְׁשָּתא  כראוי.  ה'  את  לברך  בברכות 

ִּבְצלֹוָתא ַקֵּמי ָמאֵריּה, ַההּוא ָּכרֹוָזא ָקאֵרי ֲעֵליּה 
עתה בבקר כשהאדם עומד בתפלה לפני קונו, אותו המכריז 

קורא עליו ְוָאַמר, ְוָנַתִּתי ְלָך ַמְהְלִכים ֵּבין ָהֹעְמִ	ים 

ָהֵאֶּלה פי' שיזכה ללכת ולעלות לגן עדן שבעולם הבריאה 
עומדים  שרפים  כמ"ש  שרפים,  הנקראים  המלאכים  בין 

ממעל לו.  

זוהר הפרשה מעוטר בפי' מאת הגאון המקובל רבינו בניהו שמואלי שליט"א

להתייחס למצוה כעל עסקלימוד תורה מציל ממות
"ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶ	ָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך" )ו, ח(

להתפלל  בא  שהיה  קמצן  בעשיר  מעשה 
נפקד  החול  בימות  ואילו  טובים,  ובימים  בשבתות 
השבוע  בימות  בא  אינו  מדוע  הרב,  הוכיחו  מקומו. 
להתפלל במנין. אמר: את האמת אגיד, אין לי תפילין. 
נרעש הרב: אדרבה, אמר, איך תוותר על מצוה רבה 
זו, שאין ערוך לשכרה - ואיך תסכים להמנות עם אלו 
שאינם מניחין תפילין, שקראום בגמרא בשם פושעי 
גיהנם  לגיהנם,  יורדים  שהם  ואמרו  בגופם,  ישראל 

כלה והם אינם כלים.
הזדעזע האיש, והחליט לגבור על רגש קמצנותו. 
אמר: ירכוש לי הרב תפילין, ואבוא להתפלל במנין. 
ופרשיות  מהודרות  תפילין  הרב:  אמר  מחירן.  מה 
כתקנן יעלו ארבעים זהובים. חוורו פניו ומלמל: לא, 
אין צורך שהרב יקנה בעבורי, אשתדל להשיגן במחיר 
יותר. ענה הרב: אדרבה, העיקר שתקנה תפילין  זול 

ותניחן, ובשכרן תזכה להכנס לגן עדן.
נצחון  ובתרועת  לתפילה  הופיע  אכן  למחרת, 
הציג לפני הרב את התפילין שקנה - ארבעה זהובים 
הרב:  לו  אמר  עשרה.  פי  דרש  הרב  בעוד  לו,  עלו 
ואיה  וההגהה,  זהו מחיר הקלף  זהובים, הרי  ארבעה 
 - זה  במחיר  הבתים.  מחיר  ואיה  הסופר,  של  שכרו 
אין ספק שהתפילין פסולות, והמניחן ־ לא זו בלבד 
שאינו מקיים מצוה, אלא מברך ברכה לבטלה. משך 
הלה בכתפיו ואמר: המוכר אמר לי שהן כשרות, ויהא 
הקולר תלוי בצוארו. חייך הרב ושאל: מה תרויח מכך, 
שיארח לך לחברה בגיהנם, הרי עליך החובה מוטלת 
להניח תפילין כשרות. והקמצן בשלו: סומך אני עליו, 
ואם רימני ־ העוון תלוי בו. הבין הרב שכשם שהמצוה 
לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו 

נשמע, ולא ענהו דבר.
ופניו  הקמצן  העשיר  את  הרב  ראה  זמן,  כעבור 
ארע.  מה  שאלו:  בעיניו.  וצער  בלבבו  יגון  נפולות, 
אבן  לי  ומכר  ממולח  סוחר  בא  בפח,  נפלתי  אמר: 
הוברר,  עתה  ורב.  עצום  בסכום  כמותה  שאין  טובה 
שהאבן מזויפת, והנוכל נעלם כאילו בלעתו האדמה. 
וי לי לחסרון כיס, אוי להפסד העצום. תמה הרב: אם 
יד  עשה  הנוכל  ענה:  אותה.  קנית  איך  היא,  מזויפת 
והוליכני  שהטעני  טובות,  לאבנים  מומחה  עם  אחת 
שולל. אמר לו הרב: אם כן, מה לך גונח, הסר דאגה 
הוא  העיקר  מזויפת,  שהאבן  לך  איכפת  מה  מלבך! 
שאמר לך המומחה שזוהי אבן טובה. ואם אינה טובה 

־ העוון תלוי בצוארו.
קצף הקמצן וצרח: מה יועיל לי הדבר, מה איכפת 
לי שהעוון תלה בו, כשההפסד כולו שלי. תמה הרב 
ואמר: מה לך להתרגז, הלא בעצמך אמרת שאין זה 
המוכר  העיד  עוד  כל  פסולות,  התפילין  אם  משנה 
על כשרותן, ויהא העוון תלוי בו. וזהו שאנו אומרים: 
לנו.  שוה  ולא  הטובים,  וממשפטיך  ממצותיך  סרנו 
שלנו  בעסקינו  שלנו.  לעסקינו  אותם  משווים  איננו 
אנו מהדרים ומשקיעים מוח ולב, ובעסקי שמים אנו 
בעסקינו  בלבד.  חובה  ידי  לצאת  ומדלגים  מקצרים 
דורשים  המשמר,  על  ועומדים  חשדנים  אנו  שלנו 
כשרות  כגון  שמים,  ובעסקי  ובטחונות,  ערבויות 
כשרות  כל  ועל  חוצות  שלט  כל  על  סומכים  המזון, 
אדם  כל  על  סומכים  התפילין  ובכשרות  סתמית. 
לנו"  "ולא שוה  וכדומה.  מידותיו  פי  על  יורד  שזקנו 
־ לא די שאיננו מעדיפים את ביתן המלך, אף איננו 
משווים את הדרו לביתנו שלנו ־ שאנו בונים, ככלות 

הכל, ממתנתו ובכספו... )דורש טוב לעמו בשינוי לשון קל(

מעשה לשבת


