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פרשת בראשית
שבת בראשית
גדולה היא שבת זו שנקראת "שבת בראשית" ,שלא כמו שאר השבתות שאין להם שם מיוחד .אין "שבת
נח" או שבת לך לך" ,אבל יש גם יש "שבת בראשית".
הטור או"ח )סי' רצב( כתב :ומה שתיקנו בשבת ג' ענייני תפילות – אתה קידשת ,ישמח משה ,אתה אחד.
אתה קידשת כנגד שבת בראשית; ישמח משה כנגד שבת של מתן תורה; אתה אחד כנגד שבת שלעתיד
לבוא ,שבעתיד יהיה ה' אחד ושמו אחד .זוהי גדולתה של "שבת בראשית" ,שהיא ממשיכה מכוחה קדושה
לכל שבתות השנה ובכל שבת אחת מסגולותיה של השבת היא ה"בראשית" .בשבת זו יש סגולה של
התחדשות ,ואפילו לימוד התורה מסוגל להבנה ולהעמקה יתירה לחידושי תורה נעלים ומועילים .על כן מן
הראוי שננצל "שבת בראשית זו" ,שהיא תחילה מבחינת מנוף רוחני להתעלות לכל שבתות השנה .חובה
עלינו להקדיש בשבת זו יתר כוחות ללימוד התורה ,לגלות חידושי תורה ,לקדש שבת זו בקדושה ובטהרה,
שהיא תהיה בבחינת מוליך ומביא לכל שבתות השנה.
בשבת בראשית זו יש חשיבות רבתי לכך שכל אדם יקבל על עצמו איזו שהיא קבלה לפתיחת חומש
בראשית ,שתלווה אותו עד פרשת "וזאת הברכה" .אין ספק ,כי דבר שהוא בבחינת "על הסדר" מדי שבת
בשבתו יכול להביא תועלת רבה שאין אנו יכולים להעריך את גודל עוצמתו.
בשנים האחרונות רבים קבלו על עצמם ללמוד מדי שבת את פירושו של רבי חיים בן עטר זצוק"ל ,הלא
הוא "אור החיים" הקדוש .סיפור נפלא אירע לרב יעקב יוסף אויערבאך שליט"א ,רבה של רמת חן ,שאף
הוא קיבל על עצמו ללמוד את פירוש "אור החיים" ,והסיבה לכך היא על פי הסיפור הבא:
בשנת תשנ"ח התגלתה מחלה חשוכת מרפא בגופו של נער ,בנו של אחד מיקירי ירושלים התורניים .אביו
של הנער שמע בעצת חבריו ועלה לבית העלמין בהר הזיתים ,שם עמד להתפלל לרפואת בנו ליד קברו
של רבי חיים בן עטר זצוק"ל .משסיים לומר את פרקי התהילים המיוחדים לתפילה על החולה ,קיבל על
עצמו ללמוד מדי שבת בשבתו בפירוש "אור החיים".
לתדהמת הרופאים ,הבן החל להתאושש ולא עבר זמן רב עד שהבריא לחלוטין.
זמן קצר לאחר מכן שמע האב כי הרב של רמת חן ,הרב יעקב יוסף אויערבאך שליט"א ,איבד את מאור
עיניו בעקבות החמרה במחלת הסכרת .הרופאים סברו שאין תרופה או טיפול רפואי כלשהו שיכולים
להשיב לו את ראייתו .מיהר האיש לבית הרב אויערבאך והציע לו לפקוד את קברו של רבי חיים בן עטר.
"יבקש הרב חנינה בעד נפשו שיאירו עיניו כמקודם ,כדי שיוכל מכאן ולהבא ללמוד כל שבוע בספר 'אור
החיים'".
הרב התקשה להאמין כי ישועתו תבוא ממעשה זה .ברם ,לאחר הפצרות מרובות ,נסע יחד עם האב להר
הזיתים ,עמד ליד קברו של הצדיק ושפך ליבו כמים .הוא ביקש שיתעוררו עליו רחמים רבים בזכות הצדיק,
שיאירו עיניו כדי שיוכל ללמוד מדי שבת בספר "אור החיים".
בשובו לביתו פתח הרב אויערבאך את הספר .לתדהמתו הבחין כי הוא יכול לראות מעט מעט ,כמתוך
ערפל .למחרת ניסה שוב ואז כבר ראה יותר טוב ,בתוך ימים ספורים נפקחו עיניו לגמרי.
הרופאים הודו כי מדובר בנס רפואי של ממש .כמה צדקו חכמי ונציה שכתבו בהסכמתם לספר "אור
החיים"" :הטועם מיערת דבשו יאירו עיניו ,כי כשמו כן הוא :אור החיים".
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מקור :ברכת דוד

