הרב יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל
רב וראש ישיבה ,מגדולי הפוסקים ומורה–
ההוראה
הספר "שמירת שבת כהלכתה" ,יצירתו המונומנטלית של הרב יהושע ישעיה נויבירט
זצ"ל ,חוליה בשרשרת הפסיקה היהודית לדורותיה ,לצידם של השולחן ערוך והמשנה
ברורה .ספר אשר קבע את מושבו לנצח בארון הספרים היהודי.
מאז הופעתו של הספר בשנת תשכ"ה ( ,)1965נדפס הספר ברבבות עותקים ,ומצא לו
מקום של כבוד בביתם של שומרי השבת .בכל בעיה המתעוררת בשבת ,כיצד לנהוג בבית
היהודי ,הכתובת היא הספר "שמירת שבת כהלכתה" .בבתים רבים לומדים בני המשפחה
בצוותא בספר זה מידי שבת בשבתו מספר סעיפים כדי שהלכות שבת יהיו שגורים על פיהם.
כשיצא ספר זה לראשונה לאור קרא לו המחבר "שמירת שבת כהלכתה – הלכה למעשה
לבית היהודי  -בשים לב לבעיות שהתעוררו בזמננו" .יישום ההלכה בחיים המודרנים הלכה
למעשה .הספר עוסק במכלול דיני שבת קודש ,מהמלאכות היום יומיות כמו בישול ואפיה
רחיצה ,הוצאה מהבית אל הרחוב ,טלטול מוקצה ,ועד הטיפול בגינה ובצומח ,איפור וקוסמטיקה,
טיפול בחולה ומקרי חירום ,טיפול בתינוק ובקטן ושאר שאלות המתעוררות בשבת.
הספר

"שמירת
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של

ממש

לתרגם את מונחי ההלכה המקובלים מאות שנים לתקופתנו אנו.

בספרות

התורנית,

וכך הפכה אמת

המים לממטרה ,הכירה ששופתין עליה קדירה לפלטת השבת שהניחו עליה סיר ,הנפה
והכברה למסננת ,בישול בתולדות חמה לרחיצה בדוד שמש ועוד כהנה וכהנה .אלפי מונחים אשר
נכתבו בתקופת המשנה

והתלמוד הומרו למונחים עכשוויים .בעקבות הספר "שמירת

שבת כהלכתה" חוברו עוד אלפי ספרים בכל תחומי החיים ,אשר הלכו בדרכו לתרגם את ההלכה
בשולחן ערוך לזמנינו ,אולם הספר שמירת שבת כהלכתה היה חלוץ ומורה דרך בתחום זה.

וכך הפכה ההלכה היהודית מנחלת של תלמידי חכמים ,לנחלת ההמון ,והציווי האלוקי "שמור
את יום השבת לקדשו" ,אשר נאמר בהר סיני ,חי ומיושם הלכה למעשה במאה העשרים ואחת.
כל מגמתו וכוונתו של הרב נויבירט זצ"ל היתה לשם שמים להנגיש את הלכות שבת לקהל
הרחב .הרב לא החזיק טובה לעצמו ,ולא אמר מעולם קבלו את דעתי .כשיצא הספר
לראשונה ,לאחר שהשקיע בו הרב את תמצית דמו ,כתב הרב בתחילת הספר הודעה ,שכל
מי שיש לו הערה או ביקורת ,הוא מבקשו להודיע כדי שיתקן במהדורה הבאה .עשרות תלמידי
חכמים וגדולי תורה חשובים העירו לו הערות רבות ,על דברים בספרו הדורשים תיקון ,והרב
הודה ולא בוש ,תיקן ושינה הוסיף והחליף .וכך מהדורה אחר מהדורה ,בכל פעם מחדש ,הרב
אינו נח ואינו שקט ,מוחק וכותב ומנפה בעשר נפות ,עד אשר הוציא תחת ידו סולת
נקיה .כל ימיו עסק הרב בהרבצת תורה ,בלימוד דינים והלכות הלכה למעשה ,בישיבות
ובסמינרים לבנות ,בסוף ימיו אף הקים שתי ישיבות מפוארות בשכונת בית וגן בירושלים.
על כל אלה מצאה ועדת הפרס את הרב יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל ראוי לפרס כץ לשנת תשע"ד.
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