
הנה זכינו לפני כמה ימים לסיים חמשה חומשי תורה, ובימים אלו מתחילין שנית בהתחדשות בראשית.

ולרגל זה נבאר בקצרה כמה דינים ומנהגים בענין חיוב קריאת הפרשה, וכאומרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים 

ימיו  לו  מאריכין  הצבור  עם  פרשיותיו  המשלים  שכל  תרגום,  ואחד  מקרא  שנים  הצבור  עם  פרשיותיו  אדם 

ושנותיו א).

כשקורא שמו"ת ישים לבו ועיניו להתבונן במה שקורא:
כתב השל"ה (מס' שבת, פרק נר מצוה) בזה"ל, כשקורא שנים מקרא ואחד תרגום, ישים לבו ועיניו להתבונן במה 

שקורא, הן במצות התורה, הן במדות, הן בדרכי מוסר, הן בכל תועלת אשר יוכל להוציא מכל ענין וענין, ויקרא 

כדי ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים עכ"ל.

וכ"כ בספר מגיד מישרים להב"י (ישעיה) בזה"ל, צריך לקרות הפרשה בנחת, ולהרגיש בספקותיה, ולתרץ אותם, 

ומה שלא תוכל לתרץ עיין במפרשים עכ"ל.

מנהג החת"ס:
ובשו"ת חת"ס (סי' ו' ס"א) כתוב בתו"ד בזה"ל, אני רגיל לעשות קונטרס מיוחד לכל שנה ושנה, ולהעלות מה 

שחנני ה' מידי שבת בשבתו בעיוני בשעת העברת שמו"ת ובשעת קריאת התורה, כמו שכתב של"ה וציוה על 

זה עכ"ל ב).   

דעת השל"ה לקרות פרשה בפרשה:
ידוע פלוגתת הפוסקים אם יש לקרוא פסוק בפסוק או פרשה בפרשה, ונציע דעת גדולי האחרונים בענין זה.

ויש  ואחד תרגום,  ומקרא שנים מקרא  כל מקרא  יש שקורין  בזה"ל,  אות טז) כתב  נר מצוה  פ'  (מס' שבת  השל"ה 

שמשלימין כל הסדרא שני פעמים מקרא ופעם השלישית תרגום, אמנם קבלתי דרך המובחר לקרוא כל פרשה 

ופרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ופרשה נקרא הן פרשה פתוחה או סתומה ג).

א),  כו,  (במדבר  פנחס  דפרשת  המגפה'  אחרי  'ויהי  כמו  הפסוק  באמצע  מסיימת  כשהפרשה  אפילו  וקבלתי 

'ומעציון גבר' דפרשת דברים (ב, ח) יפסיק [באמצע הפסוק] ויקרא שנים מקרא ואחד תרגום עכ"ל ד). 

שיטת הגר"א:
והגר"א נהג כעין שיטת השל"ה בשינוי קצת דבמעשה רב (אות נט) הובא בזה"ל, אינו אומר התרגום אחר כל 

פסוק, רק אחר כל ענין, כמו פתוחה או סתומה, או אחר מקום שנראה יותר הפסק ענין עכ"ל.

והיינו שלדעת השל"ה יש קפידא דוקא בסוף פרשה ואפי' באמצע הפסוק, ולדעת הגר"א העיקר להפסיק 

כשיש גמר ענין ולא דוקא פתוחה או סתומה ה).

דעת התיו"ט:
במה שאמרו  חכמינו  שכוונת  לי  נראה  בזה"ל,  כתב  סקמ"א)  פ"ק  (ברכות  חמודות  דברי  בספרו  התויו"ט  אמנם 

א.  ואולי יש לומר בדרך הלצה שהאומר שאין לו זמן להעביר הפרשה שמו"ת, אומרים לו שלא יפסיד מזמנו שהלא ע"י מצוה זו מאריכין לו ימיו ושנותיו.

ב.  וראיתי פעם בעיני בוגין [דף] של כתי"ק של החת"ס ממה שהעלה עליו בקלמסו בעת קריאת הפרשה שמו"ת.

ג.  והוסיף השל"ה בזה"ל, ובזה מדוקדק הלשון שאמרו (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו כו'. דקשה למה כינה 'פרשיותיו', הוה ליה למימר, לעולם 

ישלים אדם 'הפרשיות' כו', אלא אין פירוש לשון פרשה על הסדרא, רק הפרשיות פתוחות או סתומות עכ"ל.

ד.  והדברי חמודות שהובא להלן הביא דעת הרש"ל שיש לקרות כל הפרשה כולה פעם אחת מקרא ואח"כ שנית מקרא ואח"כ תרגום ע"ש.

ה.  ויש לציין דאף דכידוע החפץ חיים היה מחבב דברי הגר"א ומנהגיו בהיותו דר ליד וילנא מ"מ מצאתי בשו"ת שבט הלוי (ח"ז סי' לג) שכתב בזה"ל, מאז 

שמעתי מעדות נאמנה במי שהי' ביחד עם רבינו החפץ חיים זי"ע באחד מערי פולין כשנסע עוד בעצמו למכור את ספריו הק', שראה איך החפץ חיים מעביר 

הסדרא פסוק פסוק ועל כל פסוק תרגום פירש"י, וכן רמב"ן, ולא הפסיק בדיבור עד שסיים כולי' שבחי' דמרא עכ"ל.

עיונים והארות בסדר לימוד 'עמוד היום'       •        עמוד הש"ס  מס' תמורה כח: -  לא:    •       עמוד הלכה משנ"ב חלק ב' הל' נט"י     •      פר' בראשית תשע"ו

א

ב'ראשית ב'רא א'לקים א'ת
סיפורים נפלאים היו נשמעים מפה קדשו של הרה"ק ר' מאיר 

מאיר  רבי  הקדוש  זקינו  גדולת  פרשת  על  זי"ע,  מפרימשלאן 

הגדול מפרימשלאן זי"ע, ואחת מהם היא הסיפור שלפנינו:

זֵקיני הקדוש, רבי מאיר, התפרנס בצעירותו ממלאכת הסרסור 

(תיווך/מעקלעריי). הכפריים תושבי הסביבה אשר הכירו אותו, 

החזיקו אותו לאיש ישר עד מאוד וידעו אל נכון כי בוודאי לא 

ירמה אותם כאשר יתעסקו עמו.

זה היה מסחרו של זקיני, ומזה היה מפרנס את ביתו. שאר שעות 

היום היה 'מבלה' בבית המדרש, ביושבו על התורה ועל העבודה, 

כאשר הוא מתעלה ועושה חיל בלימודיו בחלקי הנגלה והנסתר.

בשם  זקיני  את  קוראים  היו  ההיא  בסביבה  אשר  הגויים  כל 

"מאיר'קע ספראוועדליווי", אשר פירושו "מאיר'קע הישר". אם 

קרה הדבר אשר באו הגויים אל השוק ולא מצאו אותו, לא היו 

סוחרים אחרים למכור להם את סחורתם אשר  מתעסקים עם 

בידם, בהיותם יראים פן ואולי לא יתנהגו עמהם ביושר, רק אצל 

ר' מאיר בטוחים היו בכספם.

*

מתעסק  שהוא  בזה  אשר  בדעתו,  מחשבה  עלה  אחת  פעם 

אל  הגיע  לא  עדיין  כי  סימן  הרי הדבר  בין הכפריים,  ומסרסר 

אם  אשר  להאמר,  ניתנת  האמת  כי  בהשי"ת;  האמיתי  הבטחון 

האדם הוא עובד אלקים אמיתי ומלא בטחון, אינו צריך לדאוג 

בעת  אשר  ובטוח  סמוך  להיות  עליו  אלא  הפרנסה,  על  בכלל 

שישב וילמוד ויעבוד את ה', יזמין לו הבורא ית"ש את המגיע 

לו. ואם כן, על שם מה עליו לרוץ ולעמול?

התורה  בהתחלת  מיד  כי  לומר,  בפומיה  מרגלא  היה  הוא  אף 

הקדושה ישנה רמז על הבטחון, כי ראשי התיבות של ב'ראשית 

ב'רא א'לקים א'ת הם כמו הר"ת של א'שרי א'דם ב'וטח ב'ך.

אומר ועושה.

נערך ע"י הרה"ג ר' נתן גוטליב מח"ס מגדים חדשים על פמ"ג יו"ד

דינים ומנהגים שונים
ב'העברת הסדרה' שמו"ת 



ב

שיקרא שנים מקרא, שרוצים בזה שיקרא ב' פעמים פסוק אחד לבד עכ"ל.

ובהמשך מבאר הסיבה שיש לקרות רק פסוק בפסוק, שהרי אם יקרא יותר כגון פרשה בפרשה, לא יועיל לו 

התרגום כ"כ לפרש הפסוק.

מנהג האריז"ל:
והנה ידוע שעל פי כתבי האריז"ל יש דוקא לקרות הסדרה פסוק בפסוק כדעת התיו"ט ודלא כדעת השל"ה 

והגר"א.

דבשער הכוונות כתב בזה"ל: מנהג מורי ז"ל תיכף בסיימו תפלת שחרית דיום ו' היה הולך לבית הכנסת, או 

לבית מדרשו, אם היה שם ספר תורה כשר היה מוציאו וקורא בו הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, והוא היה 

קורא המקרא מתוך הספר תורה, והיה לו תלמיד אחד שהיה קורא לו התרגום מתוך ספר התרגום והוא אומר 

אחריו, וכן היה עושה בכל פסוק ופסוק עד שמשלים הפרשה, ולא היה עושה כמו שיש מתייהרים לקרוא כל 

הפרשה כולה מקרא פעם אחת, ולשנותה מקרא פעם ב', אח"כ קורים כולה יחד תרגום פעם ג', אבל כל פסוק 

ופסוק בפני עצמה היה קורא שמו"ת, עכ"ל.

הקבלה מהבעש"ט:
וכן בקובץ אור ישראל (יט עמ' קמב) הביא מהרה"ח רב אברהם בנציון מייזליש בזה"ל, כך מקובלני מפי אבי זקני 

מו"ר ר' מרדכי מייזליש, אשר קיבל מא"ז ר' משה מייזליש ששמע מפי אדמו"ר ר' שניאור זלמן הזקן נבג"מ, 

ששמע מפי הרב המגיד ר' בער ממעזריטש נבג"מ, שאמר לו הרב הבעש"ט הקדוש זללה"ה נבג"מ אשר הוא 

קיבל מאליהו הנביא ז"ל שאין אדם יוצא ידי חובתו בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום אלא בקריאת כל פסוק 

ופסוק שתים פעמים, והשלישי תרגום דוקא עכ"ל ו).

זמן קריאת שמו"ת:
והנה אף שעל פי הדין אפשר להתחיל לקרות הפרשה מתחלה השבוע, ובמעשה רב (שם) הביא שכן נהג הגר"א 

וז"ל, תיכף אחר התפלה קורא מקצת מן הסדר שנים מקרא ואחד תרגום, ומסיים בערב שבת עכ"ל.

אמנם כאמור שעל פי האריז"ל זמן הקריאה הוא דוקא ביום ששי אחר תפלת שחרית קודם חצות היום ז).

הסגולה לקרות ער"ש קודם חצות:
(אות לד)  בזה"ל, שמעתי בשם הרה"צ מו"ה מאיר  יצחק  יש בזה כמו שהביא בספר דברי  וסגולה מיוחדת 

מסטאבניץ זצוק"ל [האור לשמים מאפטא], שמי שקוצץ הצפרנים בער"ש, וגומר הפרשה שמו"ת קודם חצות 

היום דוקא בער"ש, אזי הוא מובטח לכל השבוע שלא יבא לידי עבורות חמורות ר"ל עכ"ל.

אין לטבול בער"ש קודם שגמר הפרשה:
ידי  קודם שקרא הפרשה שמו"ת שעל  לער"ש  לטבול  לילך  אין   פי האריז"ל  מזה מצינו שעל  יותר  ועוד 

הטבילה מקבל תוספת קדושת שבת ואם לא גמר הפרשה אין הטבילה פועלת כ"כ.

דז"ל מהר"ח ויטאל בשער הכוונות (דרוש א), היה אומר מורי [האר"י] ז"ל, כי כיון שכבר קרא הפרשה, כבר 

יש באדם כח לקבל תוספת קדושת השבת, ולכן לא היה טובל קודם שיקרא הפרשה [שבעת הטבילה מקבלין 

תוספת קדושת שבת], זולתי דרך מקרה עכ"ל.

וכ"כ מהר"ם פאפיר"ש בספרו אור צדיקים (סי' כ"ח אות י"ח) דז"ל שם, יזהר שלא לטבול אלא אחר שיקרא הסדרה 

שמו"ת, דאם לא כן [שטובל קודם קריאת הסדרה] אין בו כח לקבל הארת שבת עכ"ל.

להעביר הפרשה באשמורת הבוקר יום ששי:
ויש לציין דעל פי סוד אין להעביר הפרשה באשמורת הבוקר של יום הששי קודם עלות השחר כמו שכתב 

החיד"א במחזיק ברכה (סי' רפ"ה סק"ט) דז"ל שם, אין לקרות הפרשה שמו"ת באשמורת אור הששי קודם שיאיר 

היום, כי כתבו גורי האר"י זצ"ל שאין לקרות תרגום בלילה עכ"ל, והו"ד בשע"ת (סק"א).

צוואת רבינו הקדוש להשלים הפרשה קודם סעודת היום:
והנה אף שעל פי האריז"ל יש להעביר הפרשה אחר תפלת שחרית בער"ש, אפשר להשלימו אח"כ, אבל יש 

ליזהר לכתח' להשלימו קודם סעודת שבת

שנפטר,  בשעה  לבניו  הקדוש  רבינו  צוה  דברים  ג'  במדרש  בזה"ל,  ישלים)  ד"ה  ח:  (ברכות  התוס'  שכתבו  וכמו 

[ואחת מהן] שלא תאכלו לחם בשבת עד שתגמרו כל הפרשה, משמע דקודם אכילה צריך להשלימה, ומיהו אם 

השלימה לאחר אכילה שפיר דמי, מ"מ מצוה מן המובחר קודם אכילה עכ"ל ח).

ואגב רואין עד היכן מגיע קפידא זו עד שציוה לבניו ג' דברים וזה היה אחת מהן להקפיד שלא לאכול קודם 

השלמת הפרשה.

איחור סעודת היום בשביל השלמת הפרשה:
אמנם יש לציין דכל זה לכתח', אבל אם גמר התפלה ועדיין לא השלים הפרשה אין לאחר הסעודה בשביל 

זה כשגורם בזה צער לאחרים, ובלא"ה אם כבר נגמר התפלה אחר חצות היום אין נכון לאחר הסעודה בשביל 

השלמת הפרשה שלא לבטל עונג שבת ט).

והחכם עיניו בראשו להקדים עצמו שלא יצטרך לאכול קודם השלמת הפרשה י). 

ו.  ויש לומר בכוונתו שאין יוצא היינו ענין הפנימי והסוד של קריאת שמו"ת.

ז.  כן הובא לעיל משער הכוונות שהעביר הפרשה מיד אחר תפלת שחרית ביום הששי, ויש לציין דאף שהמ"א (סק"ה) הביא משם השל"ה שיש להעביר 

הפרשה בער"ש אחר חצות היום, הנה מקור דברי השל"ה הן מספר פרי עץ חיים שהביא כן בשם האריז"ל, אמנם כבר כתב החיד"א במחזיק ברכה (סי' רפ"ה) 

שיותר נאמנים ומוחזקים דברי השער הכוונות שיש להעביר מיד אחר התפלה קודם חצות.

ח.  והובא להלכה בשו"ע סי' רפ"ה סעיף ד'.

ט.  כן יוצא מדברי המשנ"ב (סק"ט) ע"ש.

י.  ועכ"פ אף שלא השלים קודם הסעודה יזהר להשלימו מיד אחר הסעודה קודם שמתפלל מנחה, ומתחילין הקריאה של פרשה הבאה.

כל  הזניח את   - רבי מאיר מפרימשלאן לספר  - ממשיך  זקיני 

אלא  השוק,  אל  הלך  לא  שוב  המדרש.  בבית  והתיישב  עסקיו 

מילא את כל זמנו בעסק התורה ועבודת עבודה.

הכפריים אשר היו מזדמנים אל העיר, החלו לברר עליו, ועל כך 

היו מקבלים מענה מפיהם של שאר המסרסרים היהודים, אשר 

היו מספרים להם סיפורים שונים אשר רבי מאיר אינו בשפיות 

הדעת וכי על כן אינו מופיע בתוך השוק. הכפריים קיבלו את 

התירוץ והחלו לסחור עם היהודים האחרים העוסקים במלאכת 

הסרסור, וכדרך העולם, שכחו לגמרי מרבי מאיר..

בתוך כך, משפסק לעבוד לפרנסתו, החלו בני ביתו מרגישים את 

והדחק,  גדל הרעב  ליום  ומיום  והעניות באופן מבהיל,  הדלות 

אולם בכל זאת לא שינה את דרכו בעבודת ה'.

גם דברי התוכחה אשר הרבנית היתה משמיעה באזנו, אשר לא 

הועילו  לא  מעט,  לסחור  וישתדל  ומתן  ממשא  לגמרי  יתרפה 

כלום; זקיני עמד על שלו: אם חפץ השי"ת שיהיה לו פרנסה, 

יוכל בוודאי להזמין לו את הפרנסה עד לפתח ביתו, מבלי שום 

טירחא מצידו הוא.

*

באחד הימים הגיע איש כפרי אחד אל פרימשלאן העיר, ובידו 

שני חביות מלאות דבש למכור. בהיותו אחד מן הסוחרים של 

ר' מאיר מקדמת דנא, אשר על כן מיד בבואו אל השוק, החל 

לשאול על ר' מאיר, והללו ענו לו כי שוב אין מאיר בדעה צלולה 

ועל כן עזב את המסחר.

אולם הכפרי הלז לא הסתפק בתשובה זו, ובמשך כל היום חיפש 

יכול  היה  לא  וכאשר  שלו,  ספראוועדליווי"  ה"מאיר'קע  את 

למוצאו, שב אל ביתו מבלי למכור את חביות הדבש כלל..

כאשר שב הכפרי אל ביתו וחביות הדבש הבלתי מכורות בידו, 

אל  הפעם  עוד  יסע  היום  למחרת  אשר  עצה,  אשתו  לו  נתנה 

פרימשלאן וישאול על מקום מגוריו של מאיר'קע, ובוודאי כאשר 

את  עזב  באמת  האם  האמת,  את  לשמוע  יוכל  הבית  אל  יבוא 

המסחר או לא.

למחרת היום, שב הכפרי עם הדבש אל ביתו של זקיני.

והוא  זקינתי, אשר הכירה את הכפרי היטב, החלה לדבר אתו 

גילה את אזנה כי יש תחת ידו חביות מלאות דבש למכור, אולם 

מתחילה חפץ הוא לראות את מאיר'קע בעצמו ולסחור אתו.

מיהרה הצדקנית אל בית המדרש וסיפרה לבעלה הצדיק על-

דבר הערל אשר בא אל ביתם וחביות הדבש בידו למכור להם. 

רבי מאיר לא מיהר יתר על המידה, אך הבטיח לאשתו כי כאשר 

יגמור את סדר לימודו בגמרא ופוסקים, ישוב לביתו.

 - הנ"ל  הקדוש  הנכד  מספר   - זקינתי  היתה  גדולה  חָכמה 

ובחכמתה ידעה איך לטעון ולהמשיך את הדיבורים עם הכפרי 

הלז, עד אשר שב זקיני מבית המדרש אל ביתו.

כעת ציוה רבי מאיר על הכפרי להכניס את חביות הדבש אל 

הבית בכדי שיוכל לראות את ה'סחורה'. כאשר מצאה הסחורה 

חן בעיניו, שאל את הכפרי כמה הוא מבקש על סחורתו.

אין אני יודע את שויה של הדבש - ענה הכפרי - אולם בהיותך 

"ספראוועדליווי" (אדם ישר), על כן מה שהנך מבין ומעריך את 

שויה, זאת אקח ממך.

את  לחשב  והחל  עיניו,  על  העינים  בתי  את  מאיר  ר'  העלה 

החשבונות, בכדי שלא יטעה את הגוי חלילה, ואז ענה ואמר כי 

הדבש שוה עשרים זהובים.

אולם, דע לך - הפטיר אל הגוי - כי לא נוכל לסיים עכשיו את 

זהובים  ידי לשלם על הדבש, ואף לא  המקח, באשר אין תחת 

אחדים.

הגוי מצידו - אשר היה סמוך ובטוח על ישרותו של רבי מאיר - 

היה מסכים ליתן את הדבש לר' מאיר על זמן קצר מבלי לקבל 

לו כסף- נדרש היה  את מחירו עדיין, אולם בהיות אשר עתה 

מזומן באופן נחוץ, נותר לעמוד על עמדו במבוכה.

במה  ומששמעה  הבית  אל  אחת  שכנה  נכנסה  והכי,  אדהכי 

אשר  עד  זהובים,  העשרים  סך  את  להלוות  הציעה  המדובר, 

ימכרו את הדבש. עד מהרה שלמו להכפרי את המגיע לו; הכפרי 

נסע לדרכו ור' מאיר שב אל בית המדרש לעבוד את השי"ת.

*

בביתו של הצדיק, התחילה הרבנית להתעסק עם חביות הדבש, 

לראות את המציאה הגדולה אשר קנה בעלה. הבהלה הגיעה עד 

מהרה: כאשר תחבה כף ארוך אל החבית האחת, הרגישה כי הנה 

הכף נוגע בדבר קשה מיד בתחילה.

גם  מכוסה  החביות  כי  נתברר  ולראות,  לעיין  הוסיפה  כאשר 

בפנים, ונמצא כי רימו אותם: תחת למכור להם חביות מלאות 



נערך ע"י הרה"ג ר' נתן גוטליב מח"ס מגדים חדשים על פמ"ג יו"ד

ג

דבש, מכרו להם חביות עם מעט דבש בלבד, ותו לא.

גם החבית השניה דומה היתה אל החבית הראשונה.

המדרש,  בבית  אשר  בעלה  אל  מיהרה  מרובה  נפש  בעגמת 

וסיפרה לו איך הכפרי רימה אותם, ואשר כעת לא יהא בידם אף 

לא עשרים זהובים לפרוע את החוב אל השכנה.

ר' מאיר לא נתפעל מדבריה, אף לא רצה להפסיק מלימודו בגלל 

כן, אלא אמר לה כי על החוב אין לה על מה לדאוג; ימכרו את 

הבית וישלמו את אשר לוו.

מובן מאליו אשר דיבורים כאלו לא ניחמו את לב הרבנית, אשר 

בלב כבד שבה אל ביתה.

כאשר שב הצדיק אל ביתו בערב מבית המדרש, החל בעצמו 

להתעסק עם חביות הדבש. משהגיע אל הכיסוי הפנימי, ראה 

כי כיסו והכניסו בתוכה דבר מה. פתח את הכיסוי ולנגד עיניהם 

המשתאות נוצצו מאות מטבעות זהב.

משראה זאת זקיני - ממשיך נכדו ר' מאיר מפרימשלאן לספר 

הוא,  נסים  מעשה  כי  מיד,  הבין   - הגדול  מאיר  רבי  זקינו  על 

באשר לא יכלו לחשוב כי הזהב היה של הכפרי, כי הכירו משנים 

רבות וידע אל נכון כי היה עני כל ימיו.

*

הרבנית  לאשתו  וציוה  הזהובים,  את  מאיר  רבי  הטמין  מקודם 

קיבל  יתוודע להם מהיכן  כלום, עד אשר  בהן  שלא להשתמש 

הכפרי את חביות הדבש ואז ידעו את אשר לפניהם.

למכור  שבועות  כמה  בעבֹור  העיר  אל  הכפרי  שב  כאשר 

מסחורתו, באה הרבנית אליו ובחכמתה הגדולה דיברה אתו על 

אמיתת  את  אצלו  לברר  הצליחה  הדברים  ובתוך  הא,  ועל  דא 

הדברים, מהיכן הגיעו החביות אליו.

וכך סיפר לה:

מעולם לא היה תחת ידו דבורים או דבש, אולם שני חביות הללו 

המלאים דבש, מצא אותם בתוך יער אחד, לא הרחק משדותיו, 

יושן.  מרוב  ועבים, המרקיבות  ישנים  עצים  נמצאים  אשר שם 

כן  על  ואשר  הללו,  החביות  שתי  את  מצא  מהם,  שתים  בתוך 

חשב אותם למציאה כשרה ומיהר להביאם אל מאיר'קע כהרגלו 

מאז..

עברו ימים, ובשתיקה שמע רבי מאיר, כי פריצים ממדינת פולין 

אשר התכוננו לצאת למלחמה נגד מדינת רוסיא, הנה הנם אשר 

טמנו כאן את החביות בטרם יצאו אל המלחמה אשר ממנה לא 

חזרו לעולם, אלא נשארו על שדה הקרב..

*

את  זי"ע  מפרימשלאן  מאיר'ל  ר'  סיים   - השלום  עליו  זקיני 

הסיפור הלז על זקינו הקדוש רבי מאיר הגדול - חשב זאת כשכר 

מן השמים על בטחונו הגדול. חלק גדול מן המטמון פיזר לעניים 

הגונים, ובכסף הנותר פרנס את בני ביתו, כך נשאר לשבת על 

התורה ועל העבודה כל ימי חייו.

*

עברו כמה שנים מן העת ההיא, אשר גמלו לר' מאיר על בטחונו 

הגדול, והוא עודנו מתהלך בדרכו מאז, לעסוק בכל עת בתורה 

ועבודת ה'. בתוך כך נתגלה ידיד נעוריו, רבינו ישראל בעל שם 

אוהל קבע ואוהל עראי:
א העושה אוהל קבוע בשבת חייב חטאת משום מלאכת 

בונה א), וכן המפרק אוהל קבוע בשבת חייב חטאת משום 

מלאכת סותר.

לפחות  כן  שיעמוד  אוהל  שעשה  קבוע,  אוהל  וגדר 

לכמה ימים ב).

אוהל  [היינו  עראי  אוהל  לעשות  שאסור  גזרו  חז"ל  ב. 

לזמן קצר], או לפרק אוהל עראי בשבת, גזירה אם יבואו 

לעשות או לפרק גם אוהל קבוע ג).

גג שעשוי להגן:
ג. גדר עשיית אוהל היינו כל שפורס גג כדי להגן תחתיו 

ואף  טפח,  חלל  תחתיו  ויש  הגשמים,  או  החמה  מפני 

כשאין עושה מחיצות דינו כאוהל, ואסור לעשותו בשבת 

דהוי  חייב חטאת  ימים  לכמה  כן  עושה  אם  וכאמור  ד). 

אוהל קבוע, ואם עושה כן לזמן קצר אסור מדרבנן משום 

דין אוהל עראי.

אוהל שמחזיקו בידיו:
או  רגלים  על  הגג  כשסמך  רק  גג  לפרוס  אסרו  לא  ד. 

כגון  בידיו,  ומחזיקו  גג  שפרס  כל  אבל  וכיו"ב,  עמודים 

מפני  עליו  להגן  כדי  עץ  לוח  או  טלית  או  בגד  שפרס 

הגשמים או החמה ומחזיקו כל הזמן בידו, אין בזה חשש 

עשיית אוהל ה).

ה. ולכן מותר לפרוס טליתים בשמחת תורה [כמו שנהוג 

לעשות בעת קריאת התורה] ואין בזה חשש עשיית אוהל, 

ואין מעמידין  כיון שמחזיקין כל הזמן הטליתים בידים, 

אותו על עמודים ו).

גג שאין עשוי להגן:
איסור  משום  בזה  אין  להגן,  עשוי  שאין  גג  הפורס  ו. 

אם  אבל  המחיצות,  עושה  כשאין  ודוקא  אוהל,  עשיית 

עושה גם המחיצות אסור משום אוהל ז).

ז. אם עשה מחיצות והגג רק ששינה סדר עשייתו,  שפרס 

בזה  אין  תחתיה  המחיצות  העמיד  ואח"כ  הגג,  קודם 

משום איסור עשיית אוהל ח).

באופן  אף  בשבת,  המטה  או  השלחן  להעמיד  מותר  ח. 

א.  רמב"ם הל' שבת (פ"י הי"ג).

ב.  שער הציון סי' שט"ו (סק"ו וסקי"א).

ג.  סי' שט"ו סעיף א'.

ד.  סי' שט"ו משנ"ב (סק"ב), והנה להלן לענין גג שאינו עשוי להגן שאין איסור לעשותו 

רק כשעושה גם המחיצות כדיבואר להלן, מותר לעשותו בשינוי, דהיינו שעושה קודם 

הגג ואח"כ מעמיד המחיצות, וכתב החזו"א (סי' נ"ב סק"ב אות יא) שהוא הדין לענין גג 

שעשוי להגן שייך היתר זה לעשותו בשינוי, והיינו שאם אוחז הגג בידיו, ואח"כ מעמיד 

הרגלים שעליו נסמך הגג, אין בזה משום איסור עשיית אוהל כיון שעשה האוהל בשינוי.

ה.  כ"כ החזו"א (סי' נ"ב סק"ב אות ז'), ותהלה לדוד (סק"ט).

ו.  תהלה לדוד שם, ובאמת יש להוסיף דבטליתים בלא"ה יש להתיר כיון שאין פורסין 

הטליתים כדי להגן, ויבואר להלן שלא אסרו לפרוס גג שאין עשוי להגן רק כשעושה גם 

מחיצות, אמנם בתהלה לדוד שם כתב דמטעם שאין עשוי להגן היה שייך לאסור, שיש 

לחוש שיש בזה גם מחיצות ע"י האנשים שמקבצין שם, שהלא אפשר לעשות מחיצות 

גם ע"י בני אדם ע"ש.

ז.  סי' שט"ו סעיף ג', והנה בביה"ל שם (ד"ה מטות) הביא דעת הרשב"א שאוסר לפרוס 

גג שאין עשוי להגן גם כשאין עושה מחיצות, וכתב הביה"ל שם שטוב להחמיר לחוש 

לדברי הרשב"א ע"ש, אך יש לדעת שאינו אלא חומרא בעלמא, וכמו שמצינו להמשנ"ב 

עצמו בסי' תק"ב (שער הציון סקי"ז) שכתב שנוהגין להקל כדעת השו"ע ע"ש.

ח.  סי' שט"ו סעיף ג'.

של  הדף  עליהם  נותן  ואח"כ  הרגלים  קודם  שמעמיד 

המטה או הדף של השלחן, דכיון שאין השלחן או המטה 

עשוי להגן תחתיו, אין לחוש כשאין לו מחיצות ט).

מיני  הרבה  עם  שלחן  שערך  במי  השאלה  מצוי  ט. 

מאכלים, וחושש שיבואו עליו זבובים או שיתייבשו ורוצה 

ניילון,  במפת  שעליהם  המאכלים  עם  השלחן  לכסות 

ולפעמים יש חלל טפח בין השלחן להמפה, כגון שיש שם 

כמה בקבוקי שתיה וכדו'.

ע"י  מחיצות  נמי  שעושה  באופן  מבעיא  לא  והנה 

הניילון, כגון שהמפה משתלשל מכל הצדדים שיש לחוש 

משום אוהל, אלא אפילו כשאין מכסה רק למעלה ועושה 

גג שעשה  אוהל, שכאמור  לחוש משום  יש  גג  כעין  רק 

להגן אסור גם בלי מחיצות.

גג שאין צריך לאויר שתחתיו:
י. אף שכאמור אסור להעמיד גג ומחיצות אף כשאין הגג 

עשוי להגן, כל זה דוקא כשצריך לאויר שתחת הגג כגון 

או  המטה  תחת  שימוש  איזה  לו  שיש  מטה  או  בשלחן 

השלחן, אבל כשאין צריך כלל לאויר שתחתיו אין לחוש 

אף באופן שעושה הגג והמחיצות.

ולכן מותר להעמיד שני ערימות ספרים זה לצד זה 

וליתן ספר על גבי שני ערימות אלו, אף שעשה המחיצות 

וגג, כיון שאין צריך לאויר שתחתיו י).

גג המחובר ע"י צירים:
אין  ולסגרו  לפתחו  ואפשר  צירים  ע"י  המקופל  גג  יא. 

בו משום עשיית אוהל, ומותר לפתחו ולסגרו בשבת אף 

כמי  חשיב  צירים  ע"י  שמחובר  דכיון  להגן,  כשמתכוין 

שנעשה כבר מערב שבת יא).

יב. ולכן מי שיש לו למעלה מהסוכה גג פלאסטיק מחובר 

ע"י צירים [שלא"ק] מותר לפתחו בשבת אף שעושה כן 

להגן מפני הגשם, כיון שהגג מחובר ע"י צירים יב).

דין עגלת תינוק:
או  החמה  מפני  להגן  גג  עליו  שיש  תינוק  עגלת  יג. 

על  להגן  כשכוונתו  אף  בשבת  לפתחו  מותר  הגשמים 

התינוק היושב בתוכו, כיון שהגג מחובר ע"י צירים ועשוי 

לפתוח ולסגור.

ע"י  המחובר  גג  לפתוח  הקילו  שלא  מחמירין  יש  יד. 

צירים כשכוונתו להגן יג).

ולפי"ז אין לפתוח הגג של עגלת תינוק, רק אם היה 

פתוח קצת מער"ש דאז הוי תוספת אוהל עראי ומותר יד), 

אך רוב הפוסקים הסכימו להקל טו), וכן נתפשט המנהג.

לחוש  בשינוי  השלחן  או  המטה  להעמיד  בכה"ג  גם  להחמיר  טוב  לעיל  וכאמור  ט.  

לדעת הרשב"א.

י.  סי' שט"ו סעיף ז'.

יא.  סי' שט"ו סעיף ה'.

יב.  סי' תרכ"ו סעיף ג'.

יג.  כ"כ בשו"ת נודע ביהודה (או"ח מהדו"ת סי' ל), וכן משמע דעת השו"ע הרב (סעיף 

יג), אך לכאורה מצינו סתירה לזה בסי' תרכ"ו (סעיף ג') לענין גג שמכסין על הסוכה 

שמותר לפתחו אף שהוא להגן, וכבר נו"נ בזה בשו"ת מנחת יצחק (ח"י סי' כו) ע"ש.

יד.  וכבר נתעורר לזה בקצוה"ש (סי' ק"כ סק"ח).

טו.  כ"כ החזו"א (סי' נב סק"ו) שאין לחוש לפתוח עגלת תינוק, ובשו"ת מנחת יצחק 

(שם) מסיק שאם אין צריך לקשור הגג בעת שפותחין אותו כמו שמצוי כהיום, יש להקל 

ע"ש, ויש להוסיף שיש לומר דגם לדעת השו"ע לא החמירו רק כשצריך לבנות האוהל 

דיני 'אהל בשבת'
 |  פתיחת גג עגלת תינוק  |  לבישת קאפלוט"ש בשבת  | 

פריסת טליתים בשמח"ת |  פתיחת שולחן ומטה מתקפלת  | 
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תוספת אהל עראי: 
טו. אף שאסור לפרוס גג כדי להגן, אם היה פתוח טפח 

מבעוד יום מותר לפרוס הגג, שאינו רק מוסיף על אהל 

עראי ומותר טז).

טז. ולכן מותר להוסיף ניילון פלאסטיק המיוחד להניח 

דין  בזה  ואין  הקור,  או  הגשמים  בעת  תינוק  עגלת  על 

עשיית אהל שאינו רק תוספת אהל עראי מותר.

יום  מבעוד  פתוח  העגלה  של  הגג  היה  כשלא  ואף 

שהגג  דכיון  עראי,  אוהל  כתוספות  רק  הניילון  חשיב 

מחובר על העגלה עם צירים חשיב כאילו היה כבר פתוח, 

והניילון חשיב רק כתוספות אוהל יז).

יז. ויש מחמירין שאין לפרוס מכסה הניילון רק כשהיה 

הגג המחובר על העגלה פתוח קצת כרוחב טפח מבעוד 

יום, ורק בכה"ג חשיב פריסת הניילון כתוספת אוהל עראי 

אבל בלא"ה אסור יח).

דין סתירת אוהל:

יח. כמו שאסור לפרוס גג משום בניית אהל, הוא הדין 

שאסור להסירו משום איסור סתירת אוהל יט).

יט. אם עשה תוספת אוהל עראי, מותר גם להסירו, דכיון 

שאין בזה משום בונה אין בזה משום סותר.

עגלת  על  שהניחו  הניילון  מכסה  להסיר  מותר  ולכן  כ. 

תינוק, דכאמור אין הניילון רק בגדר תוספת אוהל עראי.

דין עשיית מחיצה בשבת:

מחיצת  אבל  גג,  עשיית  רק  אוהל  משום  אסרו  לא  כא. 

עראי והיינו שעשוי לזמן קצר מותר לעשות, ומ"מ אסור 

לעשות מחיצה המתרת, כגון לעשות רשות היחיד לטלטל 

כולו אבל בעגלה שכבר בנוי כולו ואין אלא תוספת קיל יותר.

טז.  סי' שט"ו סעיף ב'.

יז.  מאור השבת (ח"ד עמ' תקמ"ו בשם הגרי"י פישר), וכ"כ בארחות שבת (פ"ט סעיף 

כ"ח).

יח.  כן העלה בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' נד).

יט.  משנ"ב (סק"א).

שנעשה  מחיצה  אבל  הסוכה,  שמכשיר  מחיצה  או  בו, 

לא  לנשים  אנשים  בין  להפריד  כגון  בעלמא  לצניעות 

חשיב כמחיצה המתרת ומותר לעשותו בשבת כ).

לבישת כובע משום חשש אוהל:

נעשה  והשפה  טפח,  ברוחב  שפה  לו  שיש  כובע  כב. 

מדבר קשה שאינו נכפף, אין ללבשו משום אהל, שהלא 

נעשה השפה להגן ואסור גם בלי מחיצות כא), וכן הקפיד 

האריז"ל שלא ללבוש קאפלוטש בשבת כב).

כג. וכהיום נהגו להקל בזה משום דסומכין שלא נעשה 

כלל להגן.

אך כובע עם שפה מיוחד להגן מפני השרב הנקרא 

שלא  להחמיר  טוב  טפח,  שפה  לו  שיש  שמש"  "כובע 

ללבשו.

כיסוי הקדירה אם יש בזה משום 
אוהל:

כד. קדירה רחבה מאוד שיש בתוכו חלל טפח ריק כגון 

שאין מלאה כולו, אסור לכסותו משום חשש אוהל, וצריך 

להניח מקצתו מגולה כג).

אמנם דוקא כשמכסה בדבר שאין מיוחד לכיסוי, אבל 

כיסוי המיוחד לקדירה יש להקל כד).

סיר  כגון  רחבה  קדירה  לו  יש  שאם  נמצא  ולפי"ז 

נייר  או  בבגד  לכסותו  אסור  ציבור,  למוסדות  המיוחד 

כסף כה).

כ.  סי' שט"ו סעיף א'.

כא.  סי' ש"א סעיף מ' ומשנ"ב שם.

כב.  כן הביא מהר"ח ויטאל בספרו טעמי המצות (פ' בשלח) וז"ל, העיד לי הר"ג יצ"ו 

משם מורי, שלא היה משים על ראשו קאפילוש ביום השבת בימי החורף משום אוהל 

עכ"ל, [ואולי משום זה נמשך המנהג אצל החסידים ללבוש שטריימיל בשבת].

כג.  סי' שט"ו סעיף יג.

כד.  שו"ע הרב (סעיף יט).

כה.  והנה במשנ"ב (סקמ"ח) פסק להחמיר שאפילו קדירה רגילה שמותר לכסות היינו 

ממקום  הדפנות  טלטל  אם  אבל  הדפנות,  נעשה  כבר  כאילו  דהוי  במקומו,  כשמונחת 

למקום חשיב כאילו עשה הדפנות ואסור לכסות אפילו קדירה רגילה, אמנם עי' בחזו"א 

(סי' נב סק"י) שמקיל בזה, שלא חשיב כעושה מחיצות, וכן המנהג להקל. 

חברי קהילתינו בגבעת ירושלים בי"ש

טוב, אשר החל להתנהג בדרך החסידות המחודשת ועד מהרה 

התקבץ סביבו מספר רב של חסידים וידידים.

אחד מן הראשונים, אשר קיבל על עצמו את הדרך הלז בשמחה 

והחל להתנהג כן, היה רבי מאיר הגדול, והגם כי לא היה לתלמיד 

מובהק של הבעש"ט, אבל היה מורה לכל שואל ומתבטא בכל עת 

אשר הוא מסכים על דרך זה, אשר באותה העת היה לה מתנגדים 

רבים מבין הרבנים והגאונים אשר במדינת פולין של אז.

ועל אופן התגלותו של רבי מאיר הגדול, סיפר נכדו את הסיפור 

הנפלא שלפנינו:

הגדולה,  בטחונו  בזכות  זקיני  נושע  איך  הנפלא  הסיפור  אחר 

יכול היה לשבת במנוחת הנפש על התורה ועל העבודה באין 

מפריע.

טוב,  שם  הבעל  התגלות  של  הבראשית  ימי  היו  הללו  הימים 

כאשר ציבור היהודים תמימי דרך היו מתהלכים ונוסעים הנה 

והנה למצוא להם רב ומורה דרך בעבודת השי"ת. כמה וכמה 

מן היהודים הללו החלו להתבונן בדרכיו של רבי מאיר, וביקשו 

ממנו ללמדם תורה ודעת.

הראשונים  היהודים  החלו  וכך  רצונם,  את  מילא  הצדיק 

מהם  רבים  החדשה.  החסידות  דרך  את  להרגיש  מפרימשלאן 

ומששבו אל  טוב,  נסעו אל מעז'יבוז' העיר אל הבעל שם  אף 

פרימשלאן היו מספרים לחבריהם כי גם הבעל שם טוב מתנהג 

באותה הדרך אשר רבם מתהלך.

בתחילה לא נמנו יהודים רבים על חסידי זקיני, אך אלו אשר 

התקרבו אליו היו יהודים תמימי דעת ואנשי מעשה, ואילו שאר 

בני העיר לא ידעו בכלל על זקיני ולא היה להם שייכות אתו.

*

פעם אחת ערך אחד מחסידיו של רבי מאיר - אשר מקום מגוריו 

היה בעיר בערזשאן, לא הרחק מפרימשלאן - ברית מילה לבנו, 

העיר  רב  גם  הברית.  אל  הגדול  רבו  את  הזמין  מאליו  וכמובן 

אשר היה אחד מן הרבנים הגדולים בכל הסביבה, היה משתתף 

בברית.

הרב ההוא בהיותו מתנגד גדול של הבעל שם טוב ודרכיו, בכלל 

אנשיו  עם  שהתיישב  ובעת  מאיר,  רבי  על  מקודם  הביט  לא 

בראש השולחן היה רבי מאיר יושב עם מלוויו הפשוטים בקצה 

השולחן.

והחסידים אשר לא היה להם  ורבי מאיר  אז,  ראש-חודש היה 

עסק עם הרב, החלו לשיר את מזמור "ברכי נפשי" לכבוד היום. 

דבר זה העלה את חמתו של רב העיר, על אשר אין מחכים עליו 

לומר דברי תורה מקודם, ומה גם כעס על אשר החלו לשיר..

משסיימו את השיר, החל הרב לדבר. בדיבוריו התבטא בתוקף 

ומרירות נגד הבעל שם טוב הקדוש והמתהלכים בדרכיו, ונמשך 

כל כך בזה עד אשר הכריז כי דרך חדשה זו מסוכנת היא וכי 

הוא מזהיר את כל אחד ואחד שלא להיות נמשך אחר הדרך הלז.

בכל אותה העת, אשר הרב היה משלח חיצי לשונו נגדם, היו 

רבי מאיר ותלמידיו שותקים. אולם, משסיים הרב את דיבוריו, 

התבונן כי הפריז על המידה, ופנה אל זקיני, בחפצו להפיג מעט 

את רושם דבריו הקודמים:

העולם אומרים אשר הנכם יכולים ללמוד. אדרבה, הבה ונשמע 

מפיכם דבר-תורה!

בזמר "ברכי נפשי" - החל רבי מאיר לדבר בהתלהבות גדולה - 

אשר זה עתה שרנו לכבוד ראש חודש, כתוב לאמר: יצא אדם 

לפעלו ולעבודתו עדי ערב. פירוש הדבר הוא, אשר מקודם צריך 

האדם לצאת לפעלו ולעבודתו לתקן את דרכיו, ורק אז - "עדי 

ערב", אזי אפשר להיות מתבונן במעשי אחרים מצד הערבות 

שיש לנו לכל אחד ואחד מבני ישראל.

אולם, כל זמן אשר עדיין לא תיקן האדם את עצמו, איך אפשר 

מאיר  רבי  הוסיף  כך  אחר  דרכיהם?  ונגד  אחרים  על  לדבר 

במילים קצרות להאיר את הענין בתוספת אורה.

*

על  עז  רושם  עשו  הכמות,  מעט  היותם  אף  על  אלו,  דיבורים 

ומיד  מאיר,  מרבי  להרפות  חפץ  לא  אמת  איש  ובהיותו  הרב, 

אחרי הברית ביקש מרבי מאיר לבוא אתו אל ביתו ויחד עסקו 

בדרך החסידות. כל כך גברה השפעת רבי מאיר עליו, עד אשר 

מהחסידים  לאחד  נהפך  חריף,  מתנגד  היה  מקודם  אשר  הרב 

הגדולים, והתמיד בדרך זה עד זקנה ושיבה.

דבר זה השפיע מאוד על כל היהודים אשר בסביבה ההיא, ומיום 

השפיע  ומשם  לפרימשלאן,  נוהרים  רבים  יהודים  החלו  ליום 

הצדיק ברוחני ובגשמי לעדת חסידיו הקדושים.

זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.




