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בפרשה מבאר משה רבינו לעם ישראל כי כאשר 
לטובת  כוונתו  יסורים,  האדם  על  מביא  הקב"ה 
האדם כאמור "ְוָיַדְעָּת ִעם ְלָבֶבָך ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש 

ֶאת ְּבנֹו ה' ֱאֹלֶקיָך ְמַיְּסֶרָּך". 

יוחאי  בן  שמעון  רבי  ע"א)  (ה  ברכות  ובגמ' 
נתן הקדוש ברוך הוא  אומר: שלש מתנות טובות 
אלו  יסורין.  ידי  על  אלא  נתנן  לא  וכולן  לישראל, 
מנין  תורה  הבא.  והעולם  ישראל  וארץ  תורה  הן: 
ומתורתך  יה  תיסרנו  אשר  הגבר  "אשרי  שנאמר: 
תלמדנו". ארץ ישראל דכתיב "כי כאשר ייסר איש 
ה'  "כי  בתריה:  וכתיב  מיסרך",  אלקיך  ה'  בנו  את 
אלקיך מביאך אל ארץ טובה". העולם הבא דכתיב 
"כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר". 

ע"כ. 

ויש להתבונן מדוע דוקא ג' מתנות אלו נתנו ע"י 

ענין לתת מתנה עם  יש להתבונן מה  עוד  יסורים. 
בכדי  היא  היסורים  מטרת  בפשטות  הרי  יסורים, 
מתנה  לתת  לענין  זה  ענין  ומה  עוונות,  על  לכפר 

ביסורים.

בספר 'אבני שוהם' מבאר טעם שג' מתנות אלו 
בייסורין  הנקנה  דבר  שכל  מפני  בייסורין,  ניתנו 
חביב הוא ביותר אצל הקונה, אחרי שעלה לו הדבר 
כך  הייסורים  רוב  וכפי  עליו  נפשו  ומסר  בייסורין 
חכמים  שאמרו  כדרך  דבר.  לאותו  האהבה  תרבה 
חבירו.  של  קבין  מתשעה  שלו  בקב  רוצה  אדם 
ופרש"י לפי שעמל בו ונתן נפשו עליו (בבא מציעא 
לה א). זוהי גם מקורה ושורשה של האהבה העזה 
שתרחש האם על בנה, משום שעצב ההריון וחבלי 
שמכניסים  אלו  הם  גידולו,  צער  ואח"כ  הלידה 
בליבה אוצר מלא של רחמים ומקשרים אותה אליו 
הטובות  המתנות  ג'  ניתנו  ולכן  אהבה.  בעבותות 
ועולם  והן תורה ארץ ישראל  ייסורין  לישראל ע"י 
בליבם  להכניס  ובכדי  רוחניים  קנינים  שהם  הבא, 
אהבה עזה לקניני נצח אלו, ולקשור אותם אליהם 
נקנים  הם  לכן  לנתקן,  שאין  אהבה  של  בעבותות 
דוקא ע"י היסורים, שבזה הקשר והקנין יהיו נצחיים. 

בספר 'דברות צבי' מביא את דברי הזוהר (וישב 
דף קפ ב) שמבאר את ענין היסורים שהקב"ה מביא 
על האדם. ואלו דבריו [בתרגום ללה"ק לפי מתוק 
מדבש] ואם תאמר איך אמרנו שהקב"ה מנהיג את 
שהקב"ה  רואים  לפעמים  והלא  ברחמים,  עולמו 

לו כזאת, כענין  דין באדם, הגם שאין מגיע  עושה 
"צדיק ורע לו". אלא שכבר למדנו שיסורי צדיקים 
הם גם כן הנהגת רחמים, שכאשר שורה מדת דין 
על צדיק, זהו בעבור אהבת הקב"ה אליו. כי הקב"ה 
את  משבר  ולכן  אליו,  לקרבו  ורוצה  אותו  אוהב 
האדם  מתקרב  ובזה  הנשמה.  שתשלוט  כדי  גופו 
שולטת  הנשמה  כי  כראוי,  באהבה  הקב"ה  אל 
תקיפה  ונפש  חלש  גוף  הצדיק  וצריך  חלש,  והגוף 
אדם  תראה  וכאשר  הקב"ה.  של  אהובו  הוא  ואז 
הוא שונאו של  ודאי  חזק,  וגופו  שנשמתו חלושה 
הקב"ה שאינו חפץ בו לקרבו אליו, ולכן אינו נותן 
עכ"ד  מתוקנים.  דרכיו  אלא  הזה  בעולם  צער  לו 

הזוה"ק.  

מציאות  בלא  דגם  הזוה"ק  מדברי  אנו  למדים 
ביכולת  מוגבלת  נשמתו  האדם  מצד  חטא,  של 
התקרבותה לקב"ה ולהשגות רוחניות, וזאת מחמת 
ומחשיך  המאפיל  החומרי  בגוף  דבוקה  שהיא 
יש מצב של  ומכיון שכן לעולם  את אור הנשמה, 
במצב  שהגוף  וככל  לנשמה,  הגוף  בין  מלחמה 
חזק ותקיף, כך במקביל הנשמה נמצאת בחולשה. 
ולשם כך מביא הקב"ה יסורין על צדיקים כדי שיהיו 
במצב הרצוי של גוף חלש ונפש חזקה שאז הנשמה 

שולטת ויכולה להתקרב ביתר שאת על הקב"ה.

לעולם  חסדא  רב  "אמר  אומרת  בשבת  הגמרא 
ביום  והיה  שנאמר  שבת,  להוצאת  אדם  ישכים 
ופירש  לאלתר",   - יביאו  אשר  את  והכינו  השישי 
רש"י: בשעת הבאה הכנה, והבאה בהשכמה היא 
דכתיב "וילקטו אותו בבוקר בבוקר" עכ"ל, וכן כתב 
ולקנות  ולהזדרז  וחזינן שיש לאדם להשכים  הטור, 
צרכי שבת או להכין צרכי שבת כמה שיותר מוקדם 
ביום שישי, והבית יוסף הביא בשם שיבולי הלקט 
(סימן נה') שהביא בשם מדרש תנחומא "אמר רב 
שישכים  מצוה  לשבת  המוציא  שכל  מנין  חסדא 
וכו',  השישי  ביום  והיה  שנאמר  בשחרית,  ויוציא 
ודרשו חכמים אין והיה אלא מיד שנאמר (שמואל 
וכו'  הפלשתי  קם  כי  והיה  מח')  פסוק  יז'  פרק  א 
(והרד"ק שם פירש והיה כי קם הפלשתי ענין זירוז) 

עד כאן דברי השיבולי לקט.

בין  מינה  נפקא  שיש  כתב  זהב  המשבצות 
הלימודים, שללימוד הגמרא דהכנה דומיא דהבאה, 
הרי ההבאה היתה בשלוש שעות של היום (כן כתב 
הביאור הלכה לגרוס כן במשבצות זהב), ואילו לפי 
הטעם שהובא בתנחומא שאין והיה אלא מיד, צריך 
קודם  אפילו  שבת  צרכי  לקנות  הקימה  אחר  ישר 
קריאת שמע ותפילה, ואע"פ שאין להתעסק בצרכיו 
קודם התפילה, מכל מקום צרכי שבת מיקרי צרכי 
ידי כך  יעבור על  יזהר שלא  ורק  ולכך שרי,  מצוה 
ותפילה עכ"ד, אולם בסדר היום  זמן קריאת שמע 
כתב שרק אם רגילים למכור קודם התפילה ואחר 

יכול  שבת,  לכבוד  מהומה  לו  ישאר  לא  התפילה 
לקנות קודם התפילה, ובלבד שיקרא קודם קריאת 
ולקרוא  להתפלל  קודם  צריך  בסתם  אבל  שמע, 
שבת,  בצרכי  ולעסוק  ללכת  אז  ורק  שמע  קריאת 
הביאור  וכתב  להלכה,  הביאו  אחרונים  והרבה 
הלכה (ד"ה ישכים) לדחות דברי המשבצות זהב, 
עם  שהרי  תורה,  מתן  קודם  מיירי  שהתנחומא 
ישראל נצטוה במרה קודם קבלת התורה, ואז עדין 
לא היה שום חיוב של קריאת שמע, ולכן חל עליהם 
שקם,  תכף  השישי  ביום  מיד  לשבת  הכנה  חיוב 
מה שאין כן אחר שקיבלו את התורה, נצטוה עם 
היא  והרי  "בקומך",  שמע  קריאת  לקרוא  ישראל 
מצוה תדירא יותר, ולכך היא קודמת, ומה שאמרו 
שאחר  והשמיענו  תורה,  מתן  אחר  היינו  בגמרא 
ולהכין  לקנות  עצמו  יזרז את  קריאת שמע  שקרא 

צרכי שבת.

ולהלכה לא ילך לקנות צרכי שבת קודם קריאת 
ויתפלל  שמע  קריאת  יקרא  אלא  ותפילה,  שמע 
בציבור ורק אז ילך ויקנה צרכי שבת, ורק אם חושש 
שאם ימתין מלקנות צרכי שבת רק אחר התפילה 
צרכי  לקנות  ילך  שבת,  לכבוד  מאכלים  ימצא  לא 
שמע  קריאת  יקרא  אולם  התפילה,  קודם  שבת 
קודם, ואם חושש שאם ילך לקנות צרכי שבת לא 
אעפ"כ  תפילה,  זמן  ויעבור  כלל  להתפלל  יספיק 
יקדים  צרכי שבת  ימצא  לא  לחוש שמא  כל שיש 
כן),  לפני  קריאת שמע  (ויקרא  צרכי שבת  לקנות 
שום  ימצא  שלא  שחושש  דווקא  זה  מקום  מכל 
דבר לכבוד שבת, אבל אם יוכל למצוא איזה דבר 
בשבת,  לאכול  מה  לו  ויהיה  השבת  לצורך  מאכל 
אינו רשאי לבטל תפילה וילך להתפלל ורק אחר כך 

יקנה צרכי השבת שנשארו.

וכל זה מדובר שאין לו מי שיקנה לו צרכי שבת, 
אבל אם יש לו איזה מישהו שיוכל לקנות בשבילו 
צרכי שבת, לא יבטל תפילה בציבור בשביל זה אלא 
צרכי שבת,  לו  יקנה  וחברו  בציבור  יתפלל תפילה 

ורק אחר התפילה יעשה איזה דבר לכבוד שבת.

להתמהמה  שישי  ביום  שאין  למדנו  זה  ומכל 
ולהתעסק בדברים שיש בהם שיהוי שאינם לצורך 
השבת, והביא הכף החיים מספר חסידים מעשה על 
אישה שהיתה טווה בערב שבת ולא היתה עוסקת 
בצרכי שבת כראוי, וראה אדם אחד בחלום שהיו 
ושאל  פשתן,  של  בנעורת  ועינה  ידיה  את  שורפין 
לו מפני שהיתה עוסקת בערב  וענו  כן,  דינה  למה 
שבת בפשתן ולא היתה עוסקת בצרכי שבת, והביא 
מלאכה  שאיסור  שאע"ג  הגדולה  הכנסת  בשם 
בערב שבת הוא מזמן המנחה ולמעלה, זהו דווקא 
שיכין  מי  שיש  (או  שבת  צרכי  הכין  שכבר  למי 
טווה  שהיתה  בשביל  אישה  אותה  אבל  בשבילו), 
לא היתה מכינה צרכי שבת כתיקונם, ולכן נענשה 
אף שעשתה מלאכה לפני חצות, ולכך יש להיזהר 

בזה.

כתב הבית יוסף בשם שיבולי הלקט (סימן נה') 
זעירא  רבי  "אמר  תנחומא,  מדרש  בשם  שהביא 
מצוה  משחרית,  שבת  ערב  אדם  שמוציא  אע"פ 
שיוסיף בין השמשות שנאמר "והיה משנה" (והיינו 
הכוונה  ואין  לחזור),  שנית  מלשון  משנה  שלשון 
כבר  שהרי  השמשות  בבין  הפעולה  את  שיעשה 
נכנסה שבת ואין לעשות שום מלאכה, אלא הכוונה 
סמוך לכניסת השבת, והבן איש חי כתב שאביו היה 
המתיקה  מיני  את  השבת  כניסת  לפני  להכין  נוהג 
השולחן,  על  אותם  שיניחו  בקערה  הפרות  ומיני 
השבת  לצורך  פעולה  איזה  יעשה  אדם  כל  ולכן 
בסוף היום קודם כניסת השבת, ועל ידי שמניח את 
התבשילים על  הפלטה או שמכין את נרות השבת 

להדלקה יוצא ידי חובה מצוה זו.

בערב  שחל  טוב  ביום  שגם  יששכר  הבני  כתב 
שבת ומכין מיום טוב לשבת על ידי עירובי תבשילין, 

מצוה שישכים בבוקר ויתחיל להכין צרכי שבת.
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