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חידושים נפלאים בפרשת השבוע ומועדי ישראל
מאת הצב"י רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א מחה"ס "כרם יוסף"

ראש ישיבת המתמידים "אור התורה" ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"ו

חורף פורה
ובריא!

בברכת מרנן ורבנן ארזי הלבנון רבותינו הגאונים ראשי הישיבות
הגאון הגדול מוהר"ר משה צדקה שליט"א ר"י "פורת יוסף" ,הגאון הגדול מוהר"ר דוד כהן שליט"א ר"י "חברון"

"ויכל ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ,וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה"

לפי הצד שבין השמשות הוי לילה היאך הקב"ה ברא בו
עשרה דברים והלא הקב"ה שבת ממלאכה ביום השביעי?
הנה בכל מקום מבואר שבין השמשות הוי ספק יום ספק לילה ,וכדאי' במס' שבת )לד ,(.וצ"ע שהרי עשרה דברים נבראו
בערב שבת בין השמשות ,כמבואר באבות )פ"ה מ"ו( ,פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר
והכתב והלוחות ,ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו .וקשה שאם בין השמשות הוי לילה
היאך נבראו בו כל אלו ,והלא נאמר )בראשית ב'( "ויכל ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ,וישבות ביום השביעי מכל
מלאכתו אשר עשה" ,ודרשו חז"ל שבשביעי העולם כבר היה מתוקן ולא היה עוד מה לברוא בו ,וכפשט הכתוב שהקב"ה
שבת ממלאכתו בשבת) ,ועיין רש"י מגילה ט .ד"ה ויכל ביום השישי( .ואם על כרחך צ"ל שבין השמשות הוי יום ,אם כן
מה מקום להסתפק אם בין השמשות הוי יום או לילה?

יישוב א'  -נבראו מכח דיבור ה' שקדם לבין השמשות
לכאו' י"ל בפשיטות שהיה הדיבור מצד השי"ת בבריאת אלו העשרה דברים ,רגע אחד סמוך לבין השמשות ,וממילא
נבראו מיד בבין השמשות ,ובאותה שעה שנבראו כבר שבת השי"ת ממלאכה ,ולכן אין ראיה מזה אם בין השמשות הוי
יום או לילה .ומצאתי כיוצא בזה מפורש במדרש )ב"ר י' ט'( שאל רבי לר' ישמעאל ב"ר יוסי ,אמר לו שמעת מאביך מהו
"ויכל אלוקים ביום השביעי" אתמהא .כלומר שהוקשה לו היאך יתכן שהקב"ה כילה מלאכתו בשביעי ,והלא מיד נאמר
"וישבות ביום השביעי" ,ומשיב המדרש ,אלא כזה שהוא מכה בקורנס על גבי הסדן ,הגביהה מבעוד יום והורידה
משתחשך ,וביאר בפירוש מהרז"ו ,שגמר המלאכה היה ביום השביעי ,אך תחילתה היה ביום השישי והמשיכה ונסתיימה
מאליה ,כמו ששנו חכמים במס' שבת )יז (.פותקין מים לגינה וכדומה ,שפותח את הסכר מבעוד יום ,והולך ומשקה כל
השבת ,שמתחיל מלאכתו מבעוד יום ,והיא נגמרת מאליה משתחשך.

דרשת הגר"ד כהן שליט"א ר"י "חברון" לרגל יום הזיכרון
של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקל"ה ותחילת זמן חורף
כמידי שנה גם השנה יתקיים מעמד לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לרגל יום פטירתו ,בהיכל ישיבת
המתמידים "אור התורה" בראשות הרה"ג יוסף חי סימן טוב שליט"א מחה"ס "כרם יוסף" .במעמד זה ישא
דברים חוצבי להבות ודברי חיזוק נלהבים בדברים העומדים על הפרק ראש ישיבת "חברון" הגאון הגדול רבי
דוד כהן שליט"א חבר מועצת גדוה"ת אשר עמד בקשרי ידידות עם מרן .בדבריו יעמוד על דמותו הגדולה של
מרן בתורה ומידות ,ויקיש מדמותו למבקשים לעלות במסילה העולה בית אל .המעמד יתקיים בהיכל ישיבת
המתמידים בבהמ"ד המרכזי "צופיוף" רח' שלמה מוסיוף ) 13קומה ב'( ירושלים ,עש"ק בראשית )כ"ז תשרי(
בין קבלת שבת לערבית ,תפילת מנחה בשעה .5:30
יוזכר כי אמנם יום הפטירה של מרן הרב עובדיה יוסף חל ביום שישי עש"ק "נח" ,אך בישיבת המתמידים
מקדימים את מעמד הזיכרון לפני תחילת זמן חורף בהוראת רה"י הגר"ד כהן שליט"א ,ואשר ישא במעמד
זה גם דברי חיזוק לקראת תחילת זמן חורף.
יצויין כי בעקבות שבשנה שעברה בהמ"ד החדש של ישיבת המתמידים היה צר מלהכיל את מאות
המשתתפים ,אשר צבאו על הפתחים והחלונות ורבים נאלצו להישאר בחוץ ,לכך השנה הדרשה תתקיים
לרווחת מאות המשתתפים בהיכל בהמ"ד הישן של ישיבת המתמידים) ,השוכן סמוך ממש לבהמ"ד החדש(.

יישוב ב'  -בריאתן היתה בגדר מחשבה ואין איסור לפעול מלאכה בשבת ע"י דיבור או מחשבה
הנה בחיבורי כרם יוסף עמ"ס בבא קמא )עמ' רנ"ו והלאה( כתבנו לחקור אודות עשיית מלאכה בשבת על ידי ספר היצירה,
ועל ידי שמות הקודש ,כגון להבעיר או לכבות על ידם וכדו' ,ונתבאר דאכן אין בזה חשש איסור מצד מלאכת שבת ,לפי
שכל המלאכות נאסרו דומיא דבניית המשכן .ולא מצינו שום עשיית מלאכה במשכן על ידי שמות הקודש וספר היצירה
וכדומה .ועל פי זה ניחא מה שאמרו חז"ל )עירובין מה (.שדוד המלך ע"ה שאל באורים ותומים בשבת ,אע"פ שהיו
האותיות בולטות או מצטרפות )יומא עג .(:ועוד ניחא בזה מה שדרשו חז"ל )מד"ר וילך פ"ט ט'( שמשה רבינו כתב י"ג ס"ת
בו ביום שנפטר ,וקשה שהרי בשבת נפטר )סוטה יג (:ובזוה"ק )יתרו דף פ"ט ,וע"ע תרומה דף קנו ע"ב( מבואר שמשה
רבינו נפטר בשבת בעת רצון של שעת תפילת מנחה ,וכן מבואר בתשובות הגאונים ,ובספר חסידים )סי' שנ"ו( וצ"ע היאך
בשבת כ' ס"ת ,ועיין בחי' הרא"ש )ערבי פסחים סי' י"ג( שמחמת קושיא זו כותב שמשה לא מת אלא בערב שבת ,ושכן
איתא בסדר עולם .ברם לאור האמור גם זה ניחא .וכן תירץ החת"ס בספרו תורת משה )פרשת ויקהל( ובתשובותיו )ח"ו סי'
כ"ט( .אחר הדברים האלה נראה לומר עפמש"כ המפרשים שבערב שבת בין השמשות לא נבראו דברים אלו בשלמותן,
וכמ"ש הרמב"ם שם ,אלא ניתן כח בהם ,שיהיה האתון מדבר וכן הלאה ,והושלמה בריאתן בשעתן ,נמצא שבשבת לא היה
אלא רק מחשבה ,והמלאכה נעשית אח"כ .ואע"ג דכלפי קוב"ה כל בריאת העולם היתה במחשבה ,וע"ז קאמר שהקב"ה
שבת ,מ"מ כאן לא נברא הדבר ממש בשעתו ,אלא רק לאחר זמן ,ודבר זה לא גרע ממה שנתבאר שאין איסור לפעול
מלאכה בשבת ע"י דיבור או מחשבה ,ואדרבה כבר דרשו חז"ל )שבת קנ (.וכן נפסק בשו"ע" ,ממצוא חפצך ודבר דבר"
דיבור אסור ,הרהור מותר.

יישוב ג'  -לא נבראו בבין השמשות אלא רק עלו במחשבה להיברא
בשו"ת כתב סופר )או"ח סי' מ"ה( נשאל בזה ,ושם דקדק השואל כי לפי מה שכתב התוספות יו"ט שאלו העשרה דברים
לא נבראו אלא עלו במחשבה וברצונו יתברך שמו על העתיד להיות כן ,לפי"ז לק"מ כי אכן אותם העשרה דברים לא נבראו
ממש בבין השמשות .ואולם לפי פשוטן של דברים נראה שאותם עשרה דברים נבראו ממש בע"ש בין השמשות ,וכן
הרגיש בדוחקו הרב השואל שם.

יישוב ד'  -בבין השמשות דהוי ספק לדינא לא שבת השי"ת מלאכה
הכתב סופר )שם( כותב שבדברי הגר"א )בפי' לאבות שם( נעוץ יישוב לקושיא זו ,שכתב בזה הלשון" :והכל היה בין
השמשות כמ"ש ויכל אלוקים ביום השביעי ,והקשו והרי נאמר וישבות ביום השביעי ,אלא בין השמשות" .ולכאו' דברי
הכתב סופר צע"ג דאיזו מרגלית מצא בלשונו של הגר"א ,דאדרבה הלא הגר"א מביא שחז"ל מקשים היאך כילה הקב"ה
מלאכתו בשביעי והלא נאמר וישבות ביום השביעי ,ומתרצים שבבין השמשות כילה מלאכתו ,כלומר שבבין השמשות
ברא דברים אלו ,ועדיין קשה שמזה מוכח שבין השמשות הוי יום.
ואחר העיון נראה בס"ד דכוונת חז"ל להורות בזה שאין הדברים כפשוטם שהקב"ה לא עשה מלאכתו בשבת כלל ,שהרי
מצד א' מוכח בפסוק שהקב"ה עשה מלאכתו בשבת ,ומצד שני מוכח שלא עשה ,ועל כן מכריחים חז"ל שהקב"ה עשה
בבין השמשות ,ולכן אין הדבר מפורש להדיא בפסוק אם עשה את סוף מלאכות אלו העשרה דברים ,בשישי או בשביעי ,כי
ודאי עשה אותם בבין השמשות ,ואם בין השמשות הוי יום איגלאי מילתא שעשאם ביום שישי ,ומה שנא' שכילה מלאכתו
בשביעי ,הכוונה שאז כבר עמד בלא מלאכה .ואם בין השמשות הוי לילה ,אה"נ י"ל שהקב"ה עשה מלאכתו כביכול
בתחילת השבת ,דכיון לדינא זמן זה הוי ספק ,בזה לא שבת ,ולפי זה יבוא פשט הפסוק על מתכונתו שהקב"ה כילה מלאכתו
בשביעי ממש ,ובזה ניחא היטב מה שמצא הכתב סופר יישוב בדברי הגר"א .וצריך עוד לעיין בזה.

יישוב ה'  -נבראו סמוך ממש ורק היה נדמה שנבראו בבין השמשות
הנה רש"י )בראשית ב' ב'( כותב עה"פ "ויכל אלוקים ביום השביעי" כותב" :רבי שמעון אומר בשר ודם שאינו יודע עתיו
ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש ,הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ,ונראה כאלו כלה ביום" ,ומבואר
בדבריו שהקב"ה סיים מלאכתו ממש ברגע הסמוך לשבת ,ולפי זה צ"ל שאין שאותם העשרה דברים נבראו ממש בבין
השמשות ,אלא אם בין השמשות הוי לילה ,הקב"ה כילה מלאכתו רגע אחד לפני בין השמשות ,ורק לבני אדם היה נדמה
אותו הזמן שנברא לבין השמשות.

יישוב ו'  -בריאתן היה כלאחר יד
הרמ"ע מפאנו בספרו עשרה מאמרות )מאמר חקור דין ח"ג פי"ג( כותב שכל אלו העשרה דברים שנבראו בערב שבת בין
השמשות ,לא נבראו אלא בכוח שהוא ,כלאחר יד .ולכאו' הדברים מכוונים למה שכתב התוספות יום טוב שעשרה דברים
נבראו במחשבה בלא דיבור ומעשה באופן שלא ניכר הדבר ,ושאר דברים הלא נבראו בדיבור ,כמו שנא' ויאמר אלוקים יהי
אור ,וכן נאמר באבות )פ"ה מ"א( בעשרה מאמרות נברא העולם .ויל"ע בפירוש זה ,כי אצל השי"ת מחשבה הוי כדיבור,
שכל מקום שנא' דיבור מסתמא הכוונה למחשבה ,שהרי מחשבתו פעל הכל ,ובודאי שדברים אלו נשגבים מבינתינו.

יישוב ז'  -בע"ש של בריאת העולם לא שקעה השמש ולא היה בו דין בין השמשות
איתא בירושלמי )ברכות פ"ח ה"ו( שמערב שבת של בריאת העולם ,ועד מוצאי שבת ,שימשה אותה אורה ל"ו שעות,
וכן הוא במדרש )ב"ר י"א י"ב ב'( .והנה במדרש תהלים )פרק צ"ב( איתא" ,מזמור שיר ליום השבת ,ליום שלא שימשה
עימו אפילה ,אתה מוצא בכל יום ויום כתיב ויהי ערב ויהי בוקר ,והשבת אין כתוב ערב" ,ומבואר שבערב שבת של בריאת
העולם לא שקעה השמש כלל ,ולא היה ספק בין השמשות ,אלא היה אור עד למוצאי יום ראשון .ואשר על כן כל זמן
שלא היה יום ודאי של זמן שבת ,נגרר אותו הזמן לערב שבת ,ליום שישי ,וכמו שמצינו בירושלמי דכתובות דבהלוויה של
רבי כאשר חזרו כל ישראל לבתיהם ,כל אחד התעסק בהכנות שבת ,הדליק את הנר וחימם את המים ,ואח"כ נתייראו
שמא חיללו את השבת ,כי הבחינו בדבר שכבר נתאחר היום ,יצאה בת קול ואמרה שכולם מזומנים לחיי העוה"ב ,וכתבו
המפרשים דכוונת הבת קול שכיון שהועמד חמה בנרתיקה ,והשמש לא שקעה ממילא הוי עדיין יום שישי ,ולא חיללו
את השבת .וכיוצא בזה איתא בפרקי דר"א )פרק נ"ב( שבא יהושע ועשה מלחמתן של ישראל וערב שבת היה ,וראה
יהושע בצרתן של ישראל שלא יחללו את השבת ,פשט ידו לאור השמש ולאור הירח ,ולאור הכוכבים ,והזכיר עליהם את
השם ,ועמד כל אחד ואחד ל"ו שעות עד מוצאי שבת .והן הן הדברים .ויש להוסיף דזמן זה שהוא ספק יום ספק לילה,
והיינו בין השמשות ,כיון שעדיין לא שקעה השמש כלל ,נגרר זמן זה בתר יום שישי ,לא מבעיא משום חזקה דמעיקרא,
אלא זאת ועוד משום שאין ספק מוציא מידי ודאי.
גיליון "אשכול יוסף" יו"ל לזיכוי אלפי ישראל
יישוב ח'  -בין השמשות הוי זמן בפני עצמו ולא שבת
על ידי האחים הנעימים היקרים והחשובים
בו השי"ת ממלאכה
אוהבי התורה ולומדיה מיחידי סגולה ידידנו היקרים
בספר ממדבר מתנה )בראשית ,שם( מתרץ על פי מה
כמר גדעון ניסים ומר אהרן ניסים הי"ו
שחידש בשו"ת צפנת פענח )סי' קס"ז( דזמן בין
לברכה והצלחה ושנה טובה להם ולכל בני ביתם
השמשות אינו בגדר ספק ,אם הוא יום או לילה ,אלא הוא
בכלל הברכות יבורך ידידנו הנעלה שלומי ניסים הי"ו
זמן בפני עצמו ואותו זמן יש לו גם דינים של יום וגם דינים
מוקדש לע"נ הוריהם היקרים:
הוי
של לילה .ולפי זה האריך לבאר דכיון דבין השמשות
סאלם אליה בן מסעודה ז"ל ,נוריה בת גורג'יה ע"ה,
זמן בפני עצמו הקב"ה לא שבת בבין השמשות כלל ,אלא
ת .נ .צ .ב .ה.
רק מיום השביעי ממש.
+עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר +
מכתבים והצטרפות לאלפי מנויי "אשכול יוסף" keremyosef@okmail.co.il :פקס153-2-5373570 :

בית הכנסת "מגן דוד" )חלבים( ע"ש רבי דוד צופיוף ז"ל קהילת עדת הבוכרים ירושלים

בית המדרש "צופיוף" רחוב שלמה מוסיוף  13קומה ב' )שוק הבוכרים(

בברכת רבותינו הגאונים ראשי הישיבות ארזי הלבנון הרבנים הגאונים הגדולים
מוהר"ר משה צדקה שליט"א ר"י "פורת יוסף" מוהר"ר דוד כהן שליט"א ר"י "חברון"
בראשות הרה"ג יוסף חי סימן טוב שליט"א מח"ס "כרם יוסף" על הש"ס

 zלרגל יום הזיכרון
של מור ועטר מופת דורנו אביר הרועים
מרן פוסק הדור רבן של ישראל

עובדיה יוסף

זצוקלה
רבינו
ישא דברים חוצבי להבות אש ודברי התעוררות
בדברים העומדים על הפרק ודברי חיזוק לקראת זמן חורף
מרן ראש הישיבה מורה דרכינו ומאיר נתיבותינו

דוד כהן

שליטא
הגאון הגדול מוהרר
ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה

עשק בראשית כז תשרי בין קבלת שבת לערבית
בהיכל ישיבת המתמידים בבהמד הגדול צופיוף
רח שלמה מוסיוף  13קומה ב  תפילת מנחה בשעה 5:35

איש בל יעדר
כמידי עש"ק מתקיים סדר לימוד לפני תפילת מנחה )המלגה  ₪ 12לשעה!(
משמרה א' :מהשעה  3:00עד השעה  ,3:30משמרה ב' :מהשעה  3:30עד  4:00משמרה ג' :מהשעה  4:00עד 4:30
לאחר הלימוד תפילת מנחה וקבלת שבת באווירה מרוממת ועילאית
בשבת קודש :מהשעה  7:35ועד השעה  8:05לאחמ"כ תפילת שחרית של שב"ק )המלגה(₪ 15 :
שב"ק בצהרים :מהשעה  1:30עד השעה 3:30
 8בנוסף למלגה במזומן ,פרסים יקרי ערך למצטיינים  -תלמידי כיתות ז' ח' ובני הישיבות הקטנות מוזמנים!!!

