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 בעש"ק אחר חצות מזדכך אויר העולם
מסופר על הרב הקדוש רבי מרדכי מנדבורנה זי״ע 

חלונותיו לסגור תמיד את דלתות ביתו ואת  שהיה מצווה
שיכנס אויר הטמא שמלא חלל העולם,  שאמר אין ברצוני

היה עורך נסיעותיו אלא  לתוך ביתי, ומסיבה זאת לא
מסביר, כל  ביום שישי אחר הצהרים, את מנהגו זה היה

 ימות השבוע מלאה טומאה את הארץ ואת חלל העולם,
אולם בערב שבת אחר חצות היום מתחיל להתעורר 

 .בת ואויר העולם מזדכך ומתבהרקדושת הש ולהתנוצץ

 גליון נ( )כי תצא תשל"א, שנה ט 



 טהרה במקוה כמומר ששב בתשובה
נראה לתת טעם לשבח למנהג ישראל לטבול 

על פי דברי הגה״ק רבי  במקוה בערב שבת לפנות ערב,
תו שנודע בגדלותו ובקדוש -צדוק הכהן מלובלין זצוק״ל 

טעם נפלא על מה  )שו"ת תפארת צבי, חלק ב, סימן כז(שכתב  -
שהחסידים הולכים בכל יום לטבול במקוה, כי כאשר 
אדם מישראל הולך להתפלל הוא עושה חשבון נפשו 
לדעת מי הוא ומה מצבו בעולם, ומפשפש במעשיו ושב 
בתשובה אל ה׳, ואומר בלבו מי אנכי כי אזכה להתפלל, 

לפני ה׳ ולהזכיר את שמו  היאך רשאי אני להתפלל
הקדוש, ולבו מר בקרבו וחושב וכי מותר לי להתפלל אל 
ה׳ ולומר דברים שבקדושה והאם תפילתי תעלה לרצון 

 לפני ה׳.

בעת הזאת הוא רואה נגד עיניו את כל עוונותיו 
כהרים וגבעות, ונזכר איך שהרבה לחטוא לפני הבוכ״ע, 

ודה זרה אם בגאוה אשר כל המתגאה כאילו עובד עב
)ראה או שנכשל בחנופה שנחשב כעבודה זרה  ,)סוטה ד, ב(

וכן בשקר  מדרש משלי, ו; חובות הלבבות, שער יחוד המעשה, פרק ד(
)סנהדרין צב, שכל המשקר בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה 

, וכך מונה לעצמו כמה עבירות שעבר עליהם א(
ד שנחשבים כעבודה זרה, והוא מתאונן על מצבו הירו

שנדמה לגוי גמור עובד אלילים, וחושב לעצמו היאך 
יברך ברכת שלא עשני גוי, שהרי הוא גרוע מגוי, כי כמה 
שקרים וחנופות דיבר בחייו, וכמה לשון הרע סיפר שהוא 

)ערכין שקול כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים 

, והוא מרגיש עצמו כמומר ומתחיל לשוב בתשובה טו, ב(
מתוך בושה להרים ראשו ולהעיז פניו לפני שלימה 

 הבוכ״ע, לעמוד לפניו בתפילה.

לגבי מומר  )יורה דעה רסח, יב(ברם כבר כתב הרמ״א 
על ששב, שצריך לטבול כמו גר שנתגייר שחייב לטבול. 

כן זהו מקור מנהג החסידים ללכת לטבול במקוה כל יום, 
רי כי לאחר ששב בתשובה אל ה׳ ומתחרט על עוונותיו ה

הוא פוסק על עצמו שיש לו דין מומר ששב ועליו לטבול, 
והוא הולך למקוה בלב נשבר ולא בראש מורם למען 
יביטו כל רואיו עליו איך שמתנהג בחסידות והולך 

אלא בהסתר ובזמן שאין איש רואהו, בבחי׳ חציף  למקוה,
, ולמקום סתר שלא )ברכות לד, ב(עלי מאן דמפרסם חטאיה 

ו את מעשיו הרעים ודרכיו המקולקלים יראו ויכירו ב
 שהעוה לפני צורו וקונו עכתדה״ק ובתוספת ביאור.

על כן גם בערב שבת קודש לפנות ערב כשבא האדם 
הוא עושה חשבון נפשו, וכי   ,לקבל את השבת על עצמו

רשאי אני לשמור את השבת, הרי כל בן נכר לא יאכל בו 
זה שייכות יש ואני חשוב ממש כגוי שאסור לו לשבות. אי

אני מלא טומאה בגין עוונותי  לי אל השבת קודש כאשר
הרבים שעשיתי במשך ימי השבוע, והשבת היא דבר 

ולכן הוא מרגיש הכרח לטבול במקוה ולשוב שבקדושה, 
בתשובה אל ה׳ כדין מומר ששב שחייב לטבול. כך גם 
בשעה שפושט את בגדיו הרי הוא מבקש מה׳ שיקבל את 

לו דין מומר ששב בתשובה ויהא רשאי תשובתו ושיהא 
לשמור שבת, ולא תחשב לו שמירתו את השבת לחטא 

 ועון.
 (ויקהל תשמ"א ורש"י,)שפע חיים דרשות ח



 ע"י שמוחלין לו עוונותיו יכול לשמור שבת
)סנהדרין יש לתת טעם להא דנכרי ששבת חייב מיתה 

, שהרי השבת איקרי קודש, וקדושה אית בה, נח, ב(
ואשר על כן נקרא  )שמות לא, יד(ש הוא לכם כדכתיב קוד
, ולכן כשם שאסור לערל ולבן נכר )שם טז, כג(שבת קודש 

לאכול מן הפסח משום שיש בה קדושת קרבן, מהאי 
טעמא גם נכרי ששבת חייב מיתה, כי אסור לו לקחת חבל 

ר ונחלה בדבר שבקדושה מחמת שהוא טמא ואין דב
]והאריך רבינו זי"ע  .שבקדושה יכול לשרות על גוף טמא

לבאר שכמו"כ מומר כל זמן שלא עשה תשובה אסור לו 
 לשמור שבת עיי"ש[.

לכן כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה ...
שזהו מחמלת ה׳  ,)שבת קיח, ב(זרה כדור אנוש מוחלין לו 

על בני ישראל, שהרי אם לא ימחל להם על חטא עבודה 
ל כן כל השומר שבת זרה לא יהיו רשאים לשמור שבת. ע

כהלכתו, אזי כדי שלא יטרדוהו ויקחו ממנו את מצות 

בס"ד
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השבת, בהכרח הוא שאפילו אם עבד עבודה זרה כדור 
 אנוש מוחלין לו.

כל האומר ויכולו  )שבת קיט, ב(גם יבואר מאמרם ז״ל 
בערב שבת שני מלאכי השרת מניחין ידיהן על ראשו 

, ולהבין יה ו, ז()ישעואומרים לו וסר עונך וחטאתך תכופר 
בעי מה שאומרים פסוק זה דייקא. אלא דאדם שאומר 

את השבת, הרי  ויכולו ומראה בעצמו שחפץ הוא לשמור
אם לא ימחלו לו עוונותיו יהא דינו כמומר ויהא נאסר 
עליו לשמור שבת. לכן אומרים לו מלאכי השרת וסר 

וחטאתך תכופר, ושוב אין דינו כחוטא, ואז תהיה  עונך
  שמירת השבת שלו מרוצה ומקובלת לפני הקב״ה.

 (ויקהל תשמ"אורש"י, )שפע חיים דרשות ח



ע"י לימוד ההלכה  -שמירת שבת כהלכתה 
 ותפילה מעומק הלב

עיקר הגורם לחסרון הרגשת קדושת שבת הוא 
, וידוע מש״כ הגה״ק המיעוט בעסק וידיעת הלכות שבת

דמי שלא  )חלק ב, דרוש ג(הרבי ר׳ יהונתן זי״ע ביערות דבש 
למד הלכות שבת על בוריו פעמים ושלש לא יוכל 
להמלט שלא יקרה לו חילול שבת הן דאורייתא והן 
דרבנן עכ״ל, ואי אפשר לשמור השבת כהלכתה שהן 
כהררים התלויים בשערה ורבו פרטי דיניהן ודקדוקיהן 
למאד עד כי מעטים הם שיכולים להיזהר מלהיכשל ח״ו 

 באיסורי שבת.

מובא מעשה  ה שער הגלגולים, הקדמה כב()ראבספה״ק 
באחד שנסתלק מן העולם ובא אח״כ בחלום לצדיק אחד 
ואמר לו כי בשמים הענישוהו, כי פעם אחת נכנס עפר 
במנעליו בשבת מבלי משים וטלטל את העפר במקום 
האסור, ולא שיער בעצמו בחייו שבית דין של מעלה 

תכוון, מדקדקים אחר דבר קל כ״כ, שהיה דבר שאין מ
ולא נצרך לטלטול זה, וגם נעלם מידיעתו, ואעפ״כ נענש. 
וכדי לזכות לשמור שבת כהלכתה צריכים לבקש רחמים 
ותחנונים מהשי״ת שישלח עזרו מקודש, וראשית צריכים 
ללמוד היטב הלכות שבת ולברר כל הלכה לאמיתה של 

, כי רק אז זוכים לחוש את קדושת שבת. בזה תורה
כל מקדש ל, דהעצה לזכות שיהא פירשתי הזמר הנ״

, כל שומר שבת כדת מחללו, הוא על ידי שביעי כראוי לו
שהנזהר בשמירת שבת כהלכתה יגיע למדרגת מקדש 

 שביעי כראוי לו.

עובדא הוה בהרה״ק בעל התניא זי״ע שכאשר 
העלילו עליו בפני השלטונות ובאו לקחתו למאסר סמוך 

הממונה שלא  לשבת, ניסו מקורביו להשפיע על הקצין
יסיעוהו ח״ו בשבת, וגם הוא עצמו התחנן אליו, אולם 
הלה ברשעותו לא אבה שמוע. וסיפר אח״כ בעל התניא, 
שבאותה שעה החל מפשפש במעשיו לחקור מדוע אירע 
לו כן שנאנס לנסוע בשבת, עד שנתיישב בדעתו שזה בא 
לו כך בעבור הלכה מסויימת בהלכות שבת שזה זמן רב 

ותה ולא נזדמן לו מחמת רוב טרדותיו במילי רצה לברר א
תיכף החל להתעמק בליבון הלכה זו עד  דשמיא, ולכן

שביררה לאמיתה של תורה, ובאותו רגע ניתקו מוסרות 
העגלה מן הסוסים ונעמדו מנסוע. הקצין ומשרתיו 
נחפזו לתקן את התקלה בכל מיני אמצעים אולם לא 

מזה מוכח  עלתה בידם כל היום עד לאחר צאת השבת.
בבירור כי הלימוד והעסק בהלכות שבת מסייעים 
לשמירת השבת כהלכתה, והעוסק בהלכות שבת על מנת 
לידע אותם על בוריים, זוכה לסייעתא דשמיא שלא יכשל 

 ח״ו בהלכות שבת.

ואתה דבר אל , )שמות לא, יג( בזה יש לפרש הכתובים
 ק ה()יורה דעה א, ס״, על פי מש״כ הט״ז בני ישראל לאמר

דלאמר היינו בעל פה, ואמר הקב״ה למשה, שידבר 
וילמד את בני ישראל שיוכלו לומר הלכות שבת בעל פה 
ואז יתקיים בהם את שבתותי תשמורו. והרמז בזה 
שהלכות שבת צריכים לידע בעל פה טפי משאר הלכות, 
משום שבכל הלכה יכול לילך לחכם לשאול בכל מה 

שהם מצויים בכל רגע  שיארע, מה שאין כן בעניני שבת
ושעה וצריכים לידע בכל מעשה מה מותר ומה אסור ואי 

, באופן אך. זהו שאמר הכתוב, אפשר לילך לשאול תמיד
, שרק את שבתותי תשמורו, יוכל להיות 'רמלא'זה של 

ע״י ידיעה ברורה בהלכות שבת יכולים לשמור את השבת 
אין  אולםמחללו ולהגיע למדרגת מקדש שביעי כראוי לו, 

די בלימוד מתוך ספרי קיצורים וליקוטים כי עי״ז אין 
משיגים ידיעה ברורה כדבעי ובאים לידי מכשולות רח״ל, 
ואף שיש להרבות בלימוד גמרא ותוס׳ מ״מ הרי גם הלכות 

 שבת מוכרחים לידע.
 (כי תשא תשמ"א)שפע חיים דרשות חורש"י, 



 בשבת קודשולפקח על גידולם ללמוד עם הבנים 
יזהר כל אחד להשתדל שביום השבת קודש יעסוק 
עם בניו בתוה״ק ויבחן את ידיעותיהם בתלמודם ]ויראה 

ומי  להכין עצמו וללמוד מה שצריך ללמוד עם בניו[,
שאינו במדרגה זו לכה״פ יבקש מבנו שילמד עמו את 
תלמודו, אשר דבר זה היה מנהג קבוע מאד בכל תפוצות 

 ם בניהם בשבת קודש.ישראל, שהיו האבות לומדים ע

מונח בזכרוני מימי נעורי בהיותי בוורשא מלפני 
כשישים שנה ויותר, שבליל שבת היו נשמעים מכל 
הבתים ומכל חלונות הדירות קולות של אבות ובניהם 
השונים פרקם זה בכה וזה בכה, והיו הקולות הללו 
נבללים בקולות של זמירות שבת ונעימות אמירת 

ומחזה זה לא ימוש מנגד עיני תמיד, ומי הקידוש וכו', 
שלא ראה ושמע את זאת לא יוכל לתאר לעצמו כיצד 
מכל עבר ומכל צד היו מתנגנים ועולים קולות של שבת 

גם על של תורה כחטיבה אחת של קדושה.  וקולות
הבנות יש לפקוח עין ביום השבת, לראות את ידיעותיהן 

ביותר יש בעניני יהדות ויראת שמים, וגם הקטנים 
להשגיח על חינוכם וגידולם, ולכה״פ בשבת להתמסר 

 לחינוך הצאצאים כראוי.
 (כי תשא תשמ"א)שפע חיים דרשות חורש"י, 




