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קיצור הלכות קידוש לבנה בימי החורף ובסגולתיה של המצוה שזוכים ע"י להקביל פני אבינו שבשמים.

ומומלץ  ד',  חלק  בסוף  )משנ"ב  ס"ב:  תכ"ו  בסי'  השו"ע  כתב 
לעיין שם בהרחבה( אין מברכין על הירח אלא במוצ"ש כשהוא 
מבושם ובגדיו נאים, ומוסיף הרמ"א שזה דוקא שמוצ"ש לפני י' 
לחודש אז ממתינים למוצ"ש, )שישאר עדין 5 ימי קידוש לבנה( 
אבל לאחמ"כ לא ימתין שחוששים לד' ימים מעוננים, ובביאור 
הלכה הביא דעת הב"ח והגר"א שלא להחמיץ המצוה ולא ימתין 
עד מוצ"ש אלא מיד לאחר ג' מהמולד יקדשנה, וכן נהג החזו"א.  
ועוד הביא בביאה"ל: )ד"ה אלא( ודע דמדינא מותר לקדש אפי' 
דלכתחילה  אלא  עשרה  בעי  דלא  וכ"ש  הפר"ח,  כמ"ש  ביחידי 
אם  ולהכי  מלך  הדרת  עם  ברוב  כי  עם,  ברוב  לעשותה  מצוה 
י',  ליל  עד  ימים  איזה  לאחר  בעשרה  לברך  לו  שיזדמן  יודע 
צריך להמתין ויותר לא.. ולפי מה שהוכיח החיי אדם בכלל ס"ח 
דבשלשה נמי נקרא ברוב עם, א"צ להמתין בשביל י' עד ליל י' 

ובפרט בחורף בימי עננים, עכ"ל. 

ובמשנ"ב ס"ק ד' הביא מגיד מישרים: סימן זה יהיה בידך בחודש 
וכשתתכסה  הצלחה  תמצאו  במוצ"ש  הלבנה  ברכת  שתברכו 
ח"ו. מוצלח  יהיה  לא  החודש  אותו  לברך  יוכלו  ולא  ותתעלם 

ולאחמ"כ מביא הרמ"א: "אין מקדשין הלבנה קודם ט' באב ולא 
בשמחה  שורין  דאז  אותה  מקדשין  יוה"כ  ובמוצאי  יוה"כ  קודם 
ולא במוצאי ט"ב או שאר תענית", ובביאור הלכה הביא מהלבוש 

שיקדש לפני יו"כ שאולי זכות זו תכריע הכף.

ואז  הלבוש,  דעת  הביא  היטב שם  ובבאר  תר"ב  בסי'  הובא  וכן 
הביא וז"ל: כתב בספר אור חדש מעשה באחד שפגעו בו אנסים 
בלילה ורצו להורגו, וביקש שיניחו לו לעשות מצוה אחת קודם 
מותו והלבנה היתה בחידושה וקידשה בכוונה גדולה, ונעשה לו 
נס כשדילג ג"פ כמנהג ונשאו הרוח וניצול מהם, גם שמעתי שמי 
שיקדש הלבנה מיום שקידשה שוב לא ידאג שימות באותו חודש 

מאותו יום ואילך עכ"ל. 

סיפורים נפלאים מאוצרותיו של הג"ר אליעזר טורק שליט"א 
הגאון הגדול  דודי,  ביום הׁשבת במחיצתו של  מי שזכה לשהות 
רבי אריה פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר-ברכפלד, יכול היה לחוש 
בפעל מהו פירושה ומשמעותה של רוממות הׁשבת! ראו על פניו 
זיו, חן, אצילות ומלכות מיחדת, היו לו 'פנים של שבת'! לראותו 
כשלעצמו  זה  היה  הׁשבת,  יום  לקראת  בסלודין  עצמו  את  מכין 

כמו 'שיחת מוסר'. 

עוד  ארוכה  שעה  לישיבה,  מוקדם  להגיע  תמיד  הקפיד  הוא 
ענוגות  ופניו  שבת  בבגדי  לבוש  כשהוא  נרות,  הדלקת  זמן  קודם 
ידו בהתרגשות עצומה  על  נאמרו  ה'קבלת שבת'  פסוקי  ושמחות. 
מעות  כמונה  ומילה  מילה  בכל  רבה  בכונה  גדולה,  ובהתעלות 
ולהיׁשאר  אליו  בסמוך  לעמוד  אפשרות  היתה  שלא  עד  ממש. 
במשך  שיחותיו  גם  שבת'!  ה'קבלת  מזמורי  לשמע  אדישים 
השנים בישיבה נסובו בעיקר אודות מעלת וקדושת השבת. כל 
והסתכלויות  מקוריים  רעיונות  נפלאים,  חידושים  לו  היו  שבת 
ספרו  נדפס  מהם  השבת,  של  וקדושתה  מהותה  על  מחודשות 
בדבריו  מתמקד  הוא  מדוע  כששאלוהו  שילה'.  'יבא  החשוב 
השיב  הוא  בתורה?  מצוות  עוד  יש  הרי  מצוות השבת,  על  דוקא 
והרי  אמונה,  זהו  יהודי  של  היסודות  יסוד  "הרי  שפתים:  במתק 
רבי  כלום!"  לו  אין  שבת  לו  שאין  מי  האמונה,  יסוד  היא  שבת 
השבת,  את  'לחיות'  מסוגלים  כיצד  מופלאה  דוגמא  היה  אריה 
 – בך'  ודבוקה  'חבוקה  של  במעלה  השבת  ביום  אוחזים  וכיצד 
עם השכינה הקדושה, הפורסת את כנפיה על היקום כולו ביום 

זה!

שמואל',  ה'מעיל  בעל  זצ"ל,  יודלביץ  אהרן  שמואל  רבי  הגה"צ 
כפי  הׁשבת.  כל  במשך  דיבור  בתענית  שרוי  בצעירותו  היה 
שבקושי  הירושלמי(  בשם  שז  סימן  חיים  )אורח  הטור  שמציין 

התירו לומר שלום בשבת. אך כשראה שהדבר מקשה על רעיתו 
רבי  הקדוש  הגאון  עם  בענין  להיוועץ  עלה  ע"ה,  הצדקנית 
וחיבה  לקירבה  זכה  ממנו  ה'לשם',  בעל  זצ"ל,  אלישיב  שלמה 
יתרה, באמצעות חותנו הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל. בעל ה'לשם' 
"כתיב  צחות:  בדרך  לו  אמר  ואף  ממנהגו  לחדול  לו  הורה  אכן 
לדבר  בשבת...  צורך  של  דברים  לדבר  שיש  מכאן  דבר'  'ודבר 
עם האשה זה לא נחשב לדברים בטלים...". מאז היה רבי שמואל 
עם  אולם  צורך,  של  דברים  רק  בשבת  לשוחח  שלא  נזהר  אהרן 

רעיתו הצדקנית ע"ה דיבר כרגיל. 

חטא,  נדנוד  מכל  אהרן  שמואל  רבי  של  המופלגת  זהירותו 
ובעיקר מכל סרך וחשש של חילול שבת היתה מן המפורסמות. 
בירושלים,  צדוק'  'נחלת  בשכונת  התגורר  מסוימת  בתקופה 
בא לבקרו גיסו הגאון רבי שמחה שלמה לוין זצ"ל,  בשבת אחת 
סיפר  לתומו  הׁשבת.  יום  בצוהרי  אריה',  'נאות  ישיבת  ראש 
האורח בהשתוממות ובשאט נפש, כי הׁשכן שגר כאן סמוך עומד 
ורץ החוצה  גינתו... הזדעזע רבי שמואל אהרן  ומשקה את  עתה 
עתה  זה  שראה  כמי  נשמתו  עמקי  עד  נרעש  ושוב  בו,  לגעור 
תאונה קטלנית, וכמי שלנגד עיניו נדרס חלילה אדם למוות, עד 
שהרבנית ע"ה התאוננה בפני אחיה: "מדוע סיפרת לו זאת? כלום 

לא ידעת שזה יזיק לבריאותו?!..." 

הגאון האדיר רבי ישראל זאב גוסטמאן זצ"ל, ראש ישיבת 'נצח 
אשר  הבודדים  מן  היה,  דעה  דור  משׂרידי  רמיילעס,  ישראל' 
בתורה  וגדלותו  המבהילה  שקדנותו  בשואה.  לפליטה  נותרו 
על  שקד  השבוע  ימות  בכל  אם  דורינו.  ממושגי  למעלה  היו 
התמדתו  על  מוסיף  היה  קדש  בשבת  עצומה,  בהתמדה  התורה 
עד קצה גבול היכולת. קביעות מיוחדת והנהגה מופלאה היתה 



מן  מסכת  שיסיים  קודם  שבת  בליל  קידוש  לעשות  שלא  לו, 
שלימה  מסכת  שישי  ביום  לומד  היה  כך  לשם  בבלי.  התלמוד 
מתחילתה ועד סופה! וכמדומה שבדרך כלל עסק במסכת ביצה, 
לאחר  המערבי.  לכותל  ללכת  נהג  הסעודה  לאחר  שבת  בליל 
תפילת  עד  ממש  הלילה  כל  בתורה  והגה  ללמוד  התיׁשב  מכן 
עייפות.  מרוב  השולחן  על  פעם  מידי  נשמט  כשראשו  שחרית, 
אפשר  "איך  באמרו:  לתלמודו,  חזר  שוב  היום  סעודת  לאחר 
כך  בשינה"...  הזמן  את  ולהעביר  השבת  קדושת  את  להפסיד 
אירע פעמים רבות, שהרב גוסטמאן נותר ער מכניסת שבת עד 

ליציאתה, בלא לתת שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו! 
לראות  פוניבז'  בישיבת  הבחורים  זכו  שנים  עשרות  לפני 
לימים  זצ"ל,  שרייבר  פינחס  רבי  הגה"ג  את  שבת  ליל  בכל 
קרליץ  הגר"נ  מרן  של  דינו  בבית  ודיין  אשדוד  גאב"ד 
מלהגות  פוסק  שלא  עצום,  כשקדן  ידוע  שהיה  זצוק"ל, 
שמונה  בשעה  הישיבה  להיכל  מגיע  היה  הוא  בתלמודו. 
שתים  השעה  עד  ברציפות  ולומד  שבת  ליל  סעודת   לאחר 

לפנות בקר! זה היה 'העונג שבת' שלו! 

על דודי, עמוד ההוראה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, סיפרו שהיה 
נמנע מלאכול חמין בשבת קדש. היו שבתות שטעם מהחמין רק 
מעט כדי לצאת ידי חובה ותו לא, והיו שבתות שיצא ידי חובת 
מלהיות  ממנו  ימנע  לא  המאכלים  שכובד  כדי  תה.  בכוס  חמין 
עירני בשבת אחר הצהרים. הוא יישם בפועל את הידוע, שהשבת 

נועדה בעיקרה כדי לנצלה עד תום ללימוד התורה הקדושה! 

שהשבת  שדאגו  הוד  לדמיות  מאלפות  דוגמאות  מעט  הן  אלו 
תתענג מהם! 

על זהירותו בקבלת השבת של הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אולמן זצוק"ל ראב"ד דק"ק מודיעין עילית
הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אולמן זצוק"ל, היה מעורר רבות 
ללמוד  החיוב  ועל  כהלכתה,  ושמירתה  שבת  של  כבודה  על 
שליט"א  אולמן  עקיבא  רבי  הגאון  בנו  ומספר  שבת,  הלכות 
לשבת  'הכנה'  של  בתכונה  היה  הבית  השבוע  מאמצע  שכבר 
קדש, בערב שבת ההכנות כולן הסתיימו 'קודם מנחה גדולה'. 

ליד  וישב  כמה שעות לפני שבת כבר היה לבוש בבגדי השבת 
השולחן, ולמד בשלוה מיוחדת השמורה במיוחד לזמן של קודם 
כלה,  לקראת  היוצא  כחתן  וציפה  המתין  ישב  שבת,  כניסת 
לבואה של שבת המלכה. גם כאשר הוצרך לשבות מחוץ לביתו, 
והכל  גדולה,  מנחה  אחרי  מיד  המאוחר  לכל  לנסוע  מקפיד  היה 
ברוגע  נכנסה  השבת  וממילא  שבת,  לפני  שעות  כמה  מוכן  היה 

ובשלוה.

בשעת הדלקת הנרות היה מוכן ליציאה לביהכנ"ס, וכפי שהיה 
קבלת  זמן  הכונה  אין  הנרות,  הדלקת  'זמן  תמיד,  להזהיר  רגיל 
אלו  הן  שהנשים  רק  לכולם,  שוה  זה  זמן  בלבד,  לנשים  שבת 
הבית  בני  כל  הנרות  מדליקה  האשה  ואם  הנר,  את  שמדליקות 

שוים וצריכים לקבל שבת בזמן זה'. 

והתרגשות  הנפש  התרוממות  מתוך  לבהכנ"ס  יצא  כזו  ובאוירה 
אלו  את  לראות  כאב  ומאד  השבת,  יום  לקראת  קדושה  של 

שמיהרו בשעת הדלק"נ בחיפזון כשעדיין אינם מוכנים לשב"ק, 
שלא לדבר על אלו שהתנהגו ברה"ר כאילו עדיין אין זה שבת, 
ולא חס על כבודו כלל בענין זה, ומחה בכל התוקף, באלו שנסעו 
גם  באומרו,  ברה"ר,  סגריות  עישנו  או  בטלפון  דיברו  או  ברכב 
אם החלטת לעצמך שעדיין אינך מקבל את השבת, הלא הציבור 
קיבל על עצמו קדושת שבת, וחוצפה היא להתנהג בפני הציבור 

כאילו אין שבת. 

בימי השבעה סיפר אברך שהרב פגש אותו מדבר בטלפון ברחוב 
אחר זמן הדלקה"נ, והרב זצ"ל גער בו, ובשעת מעשה עשה את 
לדברי  התייחס  ולא  אליו  שמדברים  שומע  אינו  כאילו  עצמו 
ופגע  כהוגן  שלא  היתה  שהתנהגותו  התעורר  אח"כ  ז"ל.  הרב 
בכבוד הרב זצ"ל, וע"כ מיד לאחר תפילת ליל שב"ק סר לביתו 
שהרב  האברך  הוא  'אני  לו  ואמר  עמו,  לדבר  זצ"ל  מורנו   של 
על  הרב  סליחת  את  אני  ומבקש  לביכנ"ס,  בדרך  בו  גער 
מבקש  שאתה  משהו  לי  עשית  'וכי  זצ"ל,  הרב  תמה  התנהגותי', 
סליחה  לבקש  עליך  פגעת,  ובקדושתה  בשבת  סליחה,  ממני 
תנהג  שלא  להתחייב  מוכן  אתה  'האם  הרב,  סיים  ואז  מהשבת', 
כך,  על  ומשהתחייב  הנרות',  הדלקת  זמן  אחר  כזה  באופן  יותר 
ושינצל  וברצון,  בירך אותו שתתקיים בו ברכת השבת, באהבה 

מכל צרה וצוקה, אמן. 
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תוספת שבת
קריאת גדולי ישראל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
זצוק"ל ומרן ראש הישיבה הגרמי"ל לפקוביץ זצוק"ל ומרן 
שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל בענין קביעות הלימוד 

בימי שבת קודש )חשוון תשנ"ה(
אל יראי ה' מקדשי שביעי, הננו פונים בזה לבני התורה היקרים 
שיחיו, בדבר אשר עוררו כבר כמה פעמים גדולי ישראל, בעניין 
שאפשר.  כמה  עד  קודש  ושבת  שישי  ימי  של  הסדרים  חיזוק 
בתורה  לעליה  מאד  מסוגלים  אלו  ימים  שקדושת  כידוע  אשר 
ישראל על  לגדולי  והרבה תלמידי חכמים צמחו  וביראת שמים, 
ידי ניצול זמנים אלו, ומה עוד שימים אלו הם כמעט שליש מימי 

חייו של האדם עלי אדמות. 
בשם  דפאה  פ"א  אליהו"  ב"שנות  ז"ל  הגר"א  דברי  ידועים 
עשה  מצוות  היא  תורה  דברי  של  ותיבה  תיבה  שכל  הירושלמי, 
בפני עצמה, ויכול לזכות ביום אחד באלפים ורבבות של מצוות 
מצוות,  אלפי  ביטל  כבר  אחד,  יום  המבטל  זאת  ולעומת  עשה, 
שכל מצווה של לימוד תורה שקולה כנגד כל המצוות, וכדאיתא 

בירושלמי. 

בחברותא  קביעות  ידי  על  אלו,  בימים  הלימוד  את  לחזק  העצה 
ע"י  או  הלימוד,  לחזרת  או  ארעיים,  ולא  קבועים  לימוד  לסדרי 
לימוד פרק או מסכת אחרת )ובתור הצעה לאברכים אפשר לנצל 
ימים אלו ללימוד ועיון סדר זרעים או טהרות( וכאשר הלימוד 
יהיה קבוע יתקיים הדבר ויצליח. ובזכות החיזוק במצוות לימוד 
שמו  כבוד  דבר  על  הקב"ה  יעזרינו  קודש,  וכבוד שבת  התורה 

יתברך, ונזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.


