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כוחה של
תורה!

 

מסופר שפעם ראה יהודי בגולה ,יהודי שלא
הכירו שנדרס ונפגע באופן קשה במיוחד ,רואה
התאונה לא הכיר את הנפגע מעולם ,אך לב
יהודי בקירבו ,וחשב הכיצד יוכל לפעול ומה
יוכל לעשות עבור הנפגע ,ולישועתו הקרובה?!
והנה מחשבה בראשו עלתה הן הרב הגאון
משה פיינשטיין גר בקירבת מקום .ימהר ויחיש
פעמיו לבקש מגדול הדור להתפלל עבור
היהודי ,וממחשבה למעשה .חיש מהר פקד
את מעונו ושטח את אשר ראו עיניו ובקשה
בפיו שהרב יתפלל עבור הנפגע הנסתר ששמו
וזהותו אינה ידועה ,מלבד העובדה שיהודי
הוא בן לעם הנבחר! להפתעת המבקש ,ענהו
רבי משה בלשונו הקדושה" :הוא לא יהודי!".
הרואה נדהם וחשב שמא הרב לא הבין היטב,
וחזר שוב ושטח בקשתו ואף הוסיף וחידד
שברור לו שהנפגע יהודי אך זאת אין הוא יודע
לשמו ושם אימו! ור' משה עונהו שוב בנחת רוח
"הסר דאגה מליבך"" ,אין הוא יהודי" .השומע
היה המום ומופתע כאחד ,הרי במו עיניו ראה
את הכיפה השחורה מתעופפת לה אל על בעת
התאונה! אולם לא העז לפנות שוב בבקשה אלא
סב על עקבותיו והלך לברר פשר התעלומה,
ואכן לא נפל מדברי הרב דבר אחד ארצה,
הנפגע הינו גוי! )והכיפה השחורה היתה של
יהודי חרדי שהגוי רדף אחריו וברודפו נפגע!(.
היהודי ששמח מן הממצא המדהים ,פנה שוב
למעונו של גדול הדור להודיע קבל עם ועדה:
"שרוח הקודש מתנוססת כאן לתיפארה!".
ענהו ר' משה בענוותינותו כי רבה" :אין זאת
רוח הקודש ,אלא הסיבה לכך פשוטה הינה:
"הרי לומד אני תורה ובכוח התורה להגן מכל
פגע ומחלה ,וממילא ברור היה לי כשמש
שאין זה יהודי ."...והיהודי ששמע זאת אכן
נפעם משיעור המופת שקיבל זה עתה ,מה
גדול כוחה של תורתינו הקדושה! בפרשתינו
התורה הקדושה מזהירה מאירה ואף מבטיחה
לנו ,כמה שפע רב יושפע אך "אם בחוקותי
תלכו" ...שתהיו עמלים בתורה! ואף חותמת
בחותם של זהב" :ופניתי אליכם והפריתי אתכם
והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם"!
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ה‘ עוזי )ירמיה טז‘(

פרקי אבות
פרק ו'

מעשה באדם שהמר לו גורלו .הענף בו מצא את מחייתו נקלע למשבר חמור,
ופרנסתו שבתה .הסחורה שבחנותו איבדה את ערכה .וכאילו לא די בכך ,חלתה
אשתו .לא היה בידו לשלם דמי רופאים ורפואות ומחלתה הלכה וכבדה .נושיו
לחצו ודחקו שישלם את דמי הסחורה שקנה ביוקר בעיתות השפע ,ואיימו
לעקל את הבית והחנות .בתוך כך ,הגיעה בתו לפירקה ...שבור ורצוץ לווה דמי
נסיעה ועלה לרכבת הנוסעת לווילנה .ירד בתחנת בסטון ועשה דרכו לעיירה
ראדין ,לביתו של הצדיק הקדוש בעל ה"חפץ חיים" זצ"ל" .רבי ,הושיעה נא",
קרא והתייפח בקול מר .סח את סאת צרותיו ,ועיני הצדיק דמעו" .מה אעשה,
רבי?!" שאל בקול בוכים" .מה אוכל לעזרך" ,ענהו הצדיק" ,אני עצמי מתפרנס
אך בדוחק ממכירת ספרי"" ...חלילה ,רבי! לא באתי לבקש נדבה" ,קרא האיש
במחאה" ,באתי לבקש ברכה!" "אאציל לך ברכת כהן" ,אמר ה"חפץ חיים"" ,ה'
יעזור ותצליח באשר תפנה – אך ראה נא לנצל זאת בחכמה!" שמח האיש לברכה,
אף שסיום הדברים נשמע בעיניו כאזהרה .בלב קל נטל ברכת פרידה ,וכל הדרך
חזרה הגה וחשב :מה כדאי שיעשה ,במה כדאי שישלח ידו? ברכה יקרה בידו,
ועליו לנצלה בחכמה! ואז עלה במוחו רעיון גאוני :הדבר הראשון שעשה בשובו
לעירו ,היה לפנות לדוכן לממכר ההגרלות הממשלתיות! ...רכש כרטיס הגרלה
בהקפה ,ולווה כסף כדי לשלמו .בטוח היה בברכת הצדיק ,שברכו שיצליח
באשר יפנה! ואכן ,ברכת הצדיק התממשה במלואה :הוא זכה בפרס הגדול.
ברבבות רובלים ,הון עתק! ברגע אחד היה לעשיר מופלג! מיד שילם כל חובותיו,
הביא את טובי הרופאים לרפא את אשתו וקצב לבתו נדוניה ברוחב ידו .בין לילה
דרך כוכבו ,סוחרים וספסרים פקדו את מעונו ,סיחררו את ראשו בהצעותיהם.
מכולם שבה את לבו המסחר בבורסה לסחורות עתידיות ,מסחר עתיר מתח
ועניין ,רב תהפוכות סיכויים וסיכונים .בלא כל ידע ומידע הימר בו בסכומים
עצומים ,ובזמן קצר להפליא איבד את כל הונו ומצא עצמו שקוע בחובות עתק,
מזומן למשפטים וצפוי לעונשים כבדים .אך הפעם היה שווה נפש ,הלא ידע את
הדרך להחלץ מן הסבך :קם ועשה דרכו לראדין ,אל הצדיק :יקבל שוב ברכה,
ויקנה עוד כרטיס הגרלה ...הגיע לראדין ,וסיפר את סיפורו .לתדהמתו ,השיב
הצדיק" :צר לי ,לא אוכל עוד לעזור"" ...מדוע" ,קרא בזעזוע" ,הברכה אחת היא
לך ,רבי?!" ברכת פעם אחת ,ברך נא פעם נוספת ....אמר הצדיק בכאב" :הלא
אמרתי והזהרתי ,שתשתמש בברכה בחכמה! בוא ואסביר לך מה ארע :לפני
לידתו של אדם ,נגזר גורלו .נקבע האם יהיה עני או עשיר ,חכם או כסל .אף עליך
ועלי נגזר מה שנגזר .כשבאת לפני נכמרו עליך רחמי .ביקשתי איפוא מבורא
עולם ,שיתן לך בבת אחת כל מה שנגזר לך לכל ימי חייך .משל למה הדבר דומה?
לחבית יין .אפשר להוציא מן הברז בקילוח דק ,ואפשר להגירו מן הפתח העליון
במפל עז .וקוויתי שתהיה בך תבונה ,לא רק להשתמש בכסף בזהירות ובתבונה,
אלא אף להרבותו ולהכפילו ולשלשו בנתינת צדקה ומעשי חסד ותמיכה בתורה
ובלומדיה ,שעליהם הובטחנו כי הבורא יפתח את ארובות השמים להריק ברכה
עד בלי די ,ולמלאות את החבית בשפע רב .אך אם זאת לא עשית ,ואת החבית
רוקנת – במה אוכל להושיעך?!" ....למעשה ,גלום בסיפור מאלף זה כל לקח
פרשת השבוע בעניין הברכות המעותדות לשומרי המצוות ,לקח היחיד והחברה
כולה .מוצפים אנו בפרסומות סוחפות ,בתעמולה גורפת ,כיצד נוכל ,כביכול,
להטיב את מצבינו .וכשנתבונן נראה כי הכל מדשדשים במצבם ,המעיק מכל
הבחינות ,וכל ההצעות הן רק כיצד למשוך את השמיכה הצרה לכאן או לשם.
הצד השווה שבהם ,שמתעלמים הם מהפתרון האחד הבטוח והיסודי :לשוב
לדרכי התורה ,ולהחיל בכל ברכת שמים עד בלי די!
)מעיין השבוע(

~~*~~~




"ונתתי שלום בארץ" )כו,ו(
גדול הוא השלום -אמרו רבותינו -שהוא סיבת מתן תורה ותוצאתה.
סיבתה ,שבשעה שבאו להר סיני והיו כאיש אחד בלב אחד ,כמו
שנאמר "וייחן שם ישראל כנגד ההר" ,אמר הקדוש ברוך הוא:
הואיל ושנאו את המחלוקת ואהבו את השלום ,הרי השעה שאתן
להם את תורתי .ותוצאתה ,שכיון שנתן להם את התורה ברכם
בשלום ,שנאמר" :ה' עוז לעמו יתן ,ה' יברך את עמו בשלום" .אמר
רבי שמעון בן חלפתא :לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה
לישראל אלא השלום ,שנאמר" :ה' עוז לעמו יתן ,ה' יברך את עמו
בשלום" .רבן שמעון בן גמליאל אומר :כל המשים שלום בתוך ביתו
מעלה עליו הכתוב כאילו משים שלום בישראל על כל אחד ואחד!
ומי שהוא אוהב שלום ורודף שלום ומקדים שלום ומשיב שלום,
הקדוש ברוך הוא מורישו חיי עולם הזה ועולם הבא .שנאמר:
"וענווים ירשו ארץ ,והתענגו על רוב שלום".
)מעיין השבוע(
"ונתתי שלום בארץ...ונפלו אויביכם לפניכם לחרב"
)כו,ו-ז(
שאל רבינו האברבנאל זצ"ל :לכאורה ,היה צריך לכתוב בסדר הפוך,
בתחילה -נצחון על האויב במלחמה ,ולאחר מכן השכנת השלום.
ותירץ ,שהפסוק בא להשמיע לנו סדר העדיפויות :גם כאשר אתה
בטוח בנצחונך ,העדף את השלום! וכמדומה ,שהדברים אמורים
ביחסים שבין אדם לחבירו ,לא פחות משהם אמורים ביחס לאומה
בכללותה!...

)מעיין השבוע(
"וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את
בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" )כו,מב(
מה עניין זה אצל התוכחה? ברם ,אמר השל"ה הקדוש זצ"ל ,אם היו
לכם אבות כאלה ,כאברהם יצחק ויעקב ,והיתה לכם ארץ קדושה
כארץ ישראל -הרי גדול חטאכם כמה וכמה מונים .בן למשפחה
מיוחסת ,שגדל בחצר המלוכה ,אם הוא חוטא נגד המלך ,הרי חטאו
גדול בהרבה מזה של איכר פשוט שגדל בכפר...

)מעינה של תורה(

"ורדפתם את אוייבכם ונפלו לפניכם לחרב" )כו,ז(
יש לפרש את הפסוק על פי דברי רבותינו במדרש )ויקרא רבה כז,ה(
"והאלקים יבקש את הנרדף" -אפילו צדיק רודף רשע ,מכל מקום
"והאלקים יבקש את הנרדף" .וזהו שאומר כאן הכתוב" :ורדפתם
את אוייבכם" ,ואף שאתם הרודפים ,אל לכם לחשוש שחלילה
אוייבכם ינצחו אתכם מחמת שהאלקים יבקש את הנרדף ,אלא
"ונפלו לפניכם לחרב" -אוייבכם יפלו לפניכם ,ואתם תתגברו עליהם
ותנצחו אותם...
)תורת הפרשה(


טעם שקרא הכתוב לעמל בשם "חוק" ,כיון שכלפי
חוץ נראה לאדם שלא מובן הטעם שנצטווינו ללמוד
תורה ,ולכן אין הוא יכול להבין כלל כמה מתיקות יש
בלימוד תורה ,ולכן אין הוא יכול להבין כלל מתיקות
יש בלימוד תורה ,וכפי שאמרו בתלמוד )עירובין
נד :(.אמר רבי יוחנן :מהו שכתוב )משלי כז ,יח(:
"נוצר תאנה יאכל פריה" ,למה נמשלו דברי תורה
כתאנה?  -מה תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה
מוצא בה תאנים ,אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה
בהן מוצא בהן טעם .ומסופר על הגאון מוילנא זצ"ל
שכאשר היה חולה מסוכן ,היה לומד תורה כהרגלו.
בא הרופא לבקרו והיה עימו בחדר ,וכשיצא שאלו
את הרופא באיזה מצב הוא נמצא ,ענה להם" :הוא
נמצא עכשיו במסכת כלים" ...שהיה לומד בעל פה.
וכל עצמותו ועיקרו היה רק תורה ,והיה נזהר שלא
חסר שום רגע מחייו בלי תורה בין בנחת בין בצער,
והיה קשה לו לפרוש מן התורה כפורש מן החיים
ממש.
EEE
ומסופר על הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ראש
ישיבת מיר ,שהיה עמל בתורה יומם ולילה ללא
הפוגה .ביגיעת התורה ראה ר' חיים תכלית בפני
עצמה .ר' חיים למד תלמוד ירושלמי עם חברותא עד
לשעות הלילה המאוחרות .במהלך הלימוד התגבשו
פעם שבע או שמונה דרכים להבנת הסוגיא .למחרת
חזר ר' כהרגלו באופן תמציתי על הלימוד מאתמול
כלאחר יד ,פרס לעיני החברותא את כל הדרכים
שהועלו בלילה הקודם ,והחברותא מגדולי תלמידי
ישיבת מיר חלשה דעתו .כיצד אפשרי לזכור כך את
הדברים? אני אינני זוכר דבר? מה עשית אתמול
לאחר שנפרדנו? הקשה ר' חיים .הלכתי לישון-
השיב החברותא .ואני -השיבו ר' חיים -נכנסתי
למיטתי טמנתי את ראשי לכר כדי שלא אעיר את
חברי ,וזעקתי לתוכו שוב ושוב במשך כמה שעות
את כל המהלכים בסוגיא כדי לתקוע אותם בראשי.
מה הפלא אם כן שאני זוכר! פעם שאל אותו תלמיד
אחד :איך מצליחים לדעת ש"ס? ר' חיים הזדעזע
כולו"-לדעת ש"ס אתה צריך? להיות חולה על הש"ס
אתה צריך" ...פעם בשעה מאוחרת ,סיים ר' חיים
את לימודו בחברותא .לפני צאתו מבית המדרש,
נפל מבטו על ספר "שער המלך" ,ר' חיים נטלו
והחל מעיין בו .בבוקר נמצא ניצב באותו מקום,
עדיין שקוע כולו בעיון בשער המלך ...ומסופר על
רבי שמעלקע מניקלשבורג זצ"ל שהיה אומר לכל
תלמיד שהיה בא לפניו" ,דע שה"מעת לעת" נחלק
לעשרים וארבע שעות ,ארבע עשרה שעות ללימוד,
שעתיים לתפילות ,ארבע שעות לשינה ,שעה לצרכי
קהילה ופסק דין ,חצי שעה לאכילה וחצי שעה
לנוח" .ובכל זאת מספרים עליו שבאותה חצי שעה
למד עם תלמידיו "חובת הלבבות" .ומסופר על
הגאון רבי משה טייטלבוים זצ"ל ,ששידכו לבתו
בחור שקדן ולמדן לחתן .ואשתו שידלה אותו לקחת
חתן עשיר לבתם .אמר לה רבי משה :מעשה באיכר
אחד שמצא קדירה מלאה אבנים טובות בשדהו,
וכל אבן היתה גדולה כגריס .שפת האיכר הקדרה
על האש ,כסבור היה שגריסים מצא ,והיו הגריסים
מתבשלות כל היום וכל הלילה ולא נתרככו .הלך
אל שכנו וסיפר לו שהגריסים קשים הם .אמר לו:
תן לי גריסיך ואתן לך גריסים רכים ,וכן עשו .ונחה
דעתו של האיכר .וסיים ר' משה את דבריו ואמר:
בצוארו של האברך הלמדן תלויה מרגלית ואת רוצה
להחליפה בגריסים?
)תורת הפרשה(

~**




ניסיון!!! ניסיון!!!

העצבים המיותרים

נוהג היה רבי מנחם קפלן מהורודנא זצ"ל ,ללכת מידי ערב שבת
לזרז את בעלי החנויות לסגור עסקיהם טרם כניסת השבת.
פעם אחת כשעמד על יד איזו חנות וזרז לנעולה ,עבר אחד
ה"משכילים" ,תפס את רבי נחום בצואר מעילו ,וירעם עליו כארי
על טרפו :מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? ויחרפהו .כשנודע
הדבר בעיר רצו לעשות שפטים באותו רשע ,אך רבי נחום פקד
עליהם שלא לעשות לו רע ,לבל יתחלל שם שמים בכך .גם אשתו
של אותו רשע באה לפני רבי נחום וביקשה שימחול לבעלה.
והנה לאחר כמה שבועות בערב שבת אחת ,בדיוק באותה שעה
ועל יד אותה חנות שם הושפל רבי נחום ,הלך לתומו אותו
"משכיל" ,ופתאום תפסוהו שוטרי העיר בעוון שעבר על חוקי
הממשלה באיזה ענין .הוא הושלך לבית האסורים ובילה בין
כותליו כשנתיים ימים .מצבו הכלכלי הוחמר מאוד ,המשפחה
התרוששה עד כי באו מים עד נפש .אז הכיר אותו רשע כי יד
ה' נגעה בו על כי ביזה את קדוש ישראל רבי נחום .אל מי היו
יהודי גרודנא והסביבה פונים כאשר צר להם? – רבי נחום היה
הכתובת לכל מר נפש לעודד רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים,
הוא באישיותו גילם את עמוד החסד שבישראל .אף אשתו
של אותו "משכיל" אומלל ,באה בבכיות לרבי נחום שיעניק
לה כספים לכלכל ילדיה ,וסיפרה לו כי בעלה הנימוק בבית
הסוהר ,מתחרט על מעשהו .לא היסס רבי נחום כרגע ונתן לה
מעות ,ואף לבעלה המציא מידי פעם אוכל וכסף .ולא נתקררה
דעתו עד שהלך לעשירי העיר שישתדלו להוציאו דרור מבית
האסורים .השתדלותם נשאה פרי והלה שוחרר .במעשהו זה,
הפך רבי נחום את לב ה"משכיל" הרע ונהיה לאחד ממעריציו,
ונעשה רודף צדקה וחסד דחיל ורחים רבנן .ועתה נבוא חשבון,
מה היינו עושים ואיך היינו מגיבים לבן/בת זוגינו אם היה
משפיל אותנו או חס ושלום ...יותר מכך ?...איננו מדברים על
אדם זר כדוגמת סיפור זה ,גם לא על משכיל ,ומדוע לא נלמד
קל וחומר על "ניסיונות" שמגיעים מבן/בת
זוגינו ולומדים איך להגיב? כדאי לחשוב!

תלמידיו של הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל,
ראש ישיבת "תורה ודעת" ,מספרים כי רבם ניחן
בהבנה עמוקה של תקופת הילדות ,וראה בה
שלב ברור בהתפתחות .הוא הבין היטב כי הילדים
אינם בבחינת מבוגרים קטנים כלל וכלל ,ובכך
חסך עוגמת נפש מיותרת מהורים רבים ,ועונשים
בלתי מוצדקים מילדים רבים – בזכות כלל אחד
פשוט בחינוך ילדים :אין להעניש ילדים עבור
מעשה אותו בודאי לא יעשו כאשר יתבגרו .כמו
כן ,אין לנסות ולאלצם לעשות מעשה אותו יעשו
באופן אוטומטי בבוא העת .פעם אחת הרגיע רבי
יעקב אב זועם ,שהרים את קולו על בנו בן השלוש
שהתיישב בכסאו של רבי יעקב ,באומרו" ,הוא רק
בן שלוש .כאשר יתבגר ,לא ישב במקומי" .באופן
דומה ,עצר אב שניסה לאלץ את בנו הקטן ללחוץ
את ידו של רבי יעקב" .לשם מה עליך להתיש את
כוחך בדבר אותו יעשה בבוא היום בשמחה?",
שאל רבי יעקב.
הורים רבים מתישים את כוחם ואת מחשבותיהם
איך לגרום לילד לעשות דברים שאינם לפי גילו
ואינם לפי מצבו .לו חכמו ,ישכילו ללמוד מהוראתו
של אותו גאון חינוך שטיפח דורות לתורה ,מוסר
ויראה ,איך לנהוג עם כל ילד לפי דרכו ולפי גילו,
אזי היינו שמחים בכפליים.
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 Eהאם נשים חייבות בתיקון ליל שבועות?
לא יאמרו אלא תהילים ובבית משום
שהתיקון הכי גדול לאישה הוא להיות
”בת מלך פנימה“.
 Eהאם יש עניין לקשט את הבית בענפי
אילן?
נהגו בזה רק האשכנזים ,והספרדים לא נהגו
בזה.
 Eהאם אפשר לקנות דבר מתנה לאישה
ולצאת בזה ידי חובה שמחת יום טוב או
שצריך דווקא בבגד?
העיקר שתשמח.
 Eבהא דמחוייב לקנות בגד חדש לאשתו
ביום טוב ,באופן שהיא מוותרת על זה ,האם
חייב?
מדוע שתוותר? זו מצות האיש ומה קשר
לויתור?

 Eבמה יש להתחזק לקראת חג השבועות?
ללמוד מוסר ולתקן המידות שהן הכלי
להכיל בה את התורה הקדושה וטוב ללמוד
בשל“ה הקדוש מסכת שבועות.
 Eהאם יש חיוב לאכול מאכלי חלב בחג
השבועות?
אין בזה חיוב מן הדין אלא מנהג .ואמר
לי האדמו“ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ“ל
שבביתו לא נהגו בזה וכן לא נהגו בזה
בתוניס ,לוב ועוד מקומות .וכל אחד יעשה
כמנהג אבותיו ורבותיו.
 Eהאם יש ענין לנסוע לכותל בחג השבועות?
יש שנהגו בזה .אך אין דין עליה לרגל בימינו
לדעת רוב הפוסקים.

 Eלמחמירים בתספורת ע“פ דעת רבינו
האר“י ז“ל עד חג שבועות ,האם מותר להסתפר
בליל מ“ט לעומר והאם יש נפ“מ בין לפני
הספירה או לאחריה?
המנהג היה שכל גדולי המקובלים בירושלים
נהגו להקל בזה למעשה ומיד לאחר תפילת
ערבית והספירה הלכו להסתפר ומי שיכול
להסתפר ביום עדיף.
 Eמאיזה גיל צריך לחנך את בניו בלימוד ליל
חג השבועות?
הכל לפי הילד ,כוחו ואפשרותו והעיקר שלא
יכביד עולו עליהם וגם לא יפקירם לשוטט
ברחובות במשך הלילה כמנהג ההמון.
 Eהאם יש חיוב לטבול לפני שחרית של חג
השבועות?
כפי המבואר בדברי רבינו הארי ז“ל ,טבילה
זו מוכרחת ובה תלויים כל התיקונים של
ימי ספירת העומר .ואף שאין מי שמבין
בנסתרות אין להקל בזה.
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 Eאמרו חז"ל" :לעולם יסדר אדם שולחנו
במוצאי שבת ,כדי ללוות את השבת ואפילו
אינו נצרך אלא לכזית .והוא דרך כבוד ללוות
השבת ביציאתו ,כאדם המלוה את המלך
בצאתו מן העיר .וסעודה זו נקראת "סעודת
דוד מלכא משיחא" ,ודרשו דורשי רשומות על
הפסוק" :והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה" ,סל"ם הוא ראשי תיבות של סעודת
לווי מלכה שענינו בארץ ,אך ראשו מגיע
השמימה.
 Eישתדל כל אדם שלא לעסוק במלאכת קבע
קודם שיסעד סעודה רביעית.
 Eסעודה זו רבו סודותיה וסגולותיה .ומובא
בקדמונים שעצם יש באדם ו"נסכוי" שמה
ויש אומרים "לוז" שמה ,שאין היא נהנית אלא
מסעודת מלוה מלכה .ועצם זו היא היחידה
שנשארת מהאדם לאחר פטירתו וממנה
עומד לתחית המתים .וכל המקים סעודה זו
כדת וכהלכה יזכה לפרנסה בנקל ולא יצטרך
לתרופות מרות בכל ימי חייו ,וינצל מכפירה
וממיתה משונה וניצול מחבוט הקבר ומזרז
את הגאולה וקם בתחית המתים .ויש בה סגולה

נפלאה להיפקד בבנים ובבנות זרעא חיא
וקימא וללדת בנקל למזל טוב.
 Eראוי להיזהר בסעודת מלוה מלכה ,משום
שמובא בזוהר הקדוש שמי שאינו מקים סעודה
זו נחשב לו כאילו לא קים סעודה שלישית ,שאז
נראה שאכל סעודה שלישית בשביל סעודת
הלילה ולא לכבוד שבת ,אך כשאוכל סעודה זו
ניכר שאכילת סעודה שלישית היתה במיוחד
לכבוד שבת ולכן יקפיד בזה מאוד ובפרט
שלדעתם של רבותינו המקובלים יש בה צורך
גדול למשוך על ידה את קדושת השבת לכל
סעודות החול.
 Eיהא זריז האדם לקים סעודה זו בפת דוקא
וגם הנשים חיבות בסעודה זו ורק כשאנוס
ממש יעשה כפי מה שנזכר בספרי ההלכה.
 Eמצוה מן המובחר שיסדר שולחנו בפריסת
מפה ושאר דברים הרגילים אצלו בסידור
השולחן ואפילו אינו אוכל אלא כזית ואין זה
מן הראוי לאכול סעודת מלוה מלכה בשולחן
ללא מפה וכיו"ב.
 Eטוב לבצוע בסעודה זו על לחם משנה ,כמו
בכל סעודות השבת ומצוה מן המבחר שתהא
הפת חמה וטריה שנאפתה בו ביום .ורק אם
יש לחם הנותר מן השבת )שלם ולא פרוס(
יחממוהו ויגישוהו חם וטרי ויש בזה חשיבות
גדולה מאוד.
 Eיאמר" :אתקינו סעודתא דמהימנותא דא
היא סעודתא דדוד מלכא משיחא" ובזכותו
ננצל מחבוט הקבר .ויש מוסיפים לומר" :דוד
מלך ישראל חי וקים ,סימן טוב ומזל טוב יהא
לנו ולכל ישראל" ג' פעמים ומוסיפים מזמור

"לדוד ה' רעי" וסועדים בשמחה ובטוב לבב.
 Eמצוה לאכול ולשתות בסעודה זו מאכלים
טובים וחשובים ,כמו בסעודות שבת ויהדר כל
אדם לאכול מין מאכל שערב לו ביותר .וגם
יקפידו להכין תבשיל חדש מיוחד לסעודה
זו ולא יאכלו משאריות של מאכלי השבת.
ובגמרא מספר שרבי אבהו היה שוחט עגל
מיוחד לכבוד סעודה זו ,ואשרי מי שזוכה
להוציא ממון בעבור סעודה זו.
 Eאף על פי שזמן סעודה זו הוא במשך כל
הלילה ,מצוה מן המבחר לעשותה כמה שיותר
סמוך להבדלה ולכל הפחות קודם חצות לילה.
ובזמן החורף שחצות לילה הוא מוקדם יותר
יש להיזהר בזה.
 Eמקובל מצדיקי עליון שבסעודת מלוה
מלכה הוא עת רצון שיכולים לפעל אז ישועות
וכל טוב .ויש נוהגים גם לזמר זמירות שמזכיר
בהם אליהו הנביא זכור לטוב.
 Eנוהגים להדליק נרות לכבוד הסעודה
וסגלוה נפלאה להדליק ד' נרות לכבוד דוד
המלך ונר נוסף לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב.
ומקובל בשם צדיקים שאם מספרים בסעודה
זו סיפור מהבעל שם טוב הקדוש זיע"א סגולה
היא להצלחה ולפרנסה במשך ימות השבוע.
 Eאין להחליף את בגדי השבת ,עד לאחר
שיסים סעודת מלוה מלכה.
 Eאם חפץ האדם לעלות על יצועו ולישון
קודם חצות לילה לא יאמר וידוי בקריאת שמע
שעל המטה ,משום שאין אומרים ודוי במוצאי
שבת קודם חצות.
)באר השבת(
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’שפע המטר והפרנסה ,נשפעים בזכות לימוד התורה‘
ִ’אם ְבּ ֻחקּ ַֹתי ֵתּלֵ כוּ וְ ֶאת ִמ ְצו ַֹתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ וַ ֲע ִשׂ ֶיתם א ָֹתם‘

כותב רבינו האור החיים הקדוש ,ידוע שהמזונות והפרנסה נקראים ’חוקה‘ וכמו שכתוב ’לחם חוקי‘ ,ואומרת התורה
הקדושה ,שאם האדם רוצה לילך בחוק המזונות הקצוב לו מהקדוש ברוך הוא ,כלומר לקבל בשפע ובקלות את פרנסתו,
עליו לשמור ולקיים את התורה והמצוות ,וכשיש חוסר בפרנסה ,זה מוכיח שחסר האדם בלימוד התורה ובקיום המצוות.
וכפי שאמרו רבותינו במסכת אבות ’אם אין קמח אין תורה ,אם אין תורה אין קמח‘ ,ויש לנו ללמוד מזה מוסר גדול ,שאם
לא ילמדו תורה אין הקדוש ברוך רוצה להשפיע ’קמח‘ שמרמז על פרנסה .וזה הכוונה ’אם אין קמח‘ אם אדם רואה שאין לו
קמח ופרנסה בשפע ,זה סימן ש‘אין תורה‘ שהאדם לא לומד כמו שהוא יכול ללמוד.
לעומת זאת ,מחדש רבינו הקדוש חידוש גדול ,שהדבר משפיע גם להיפך לטובת האדם ,אדם שאין לו קמח ופרנסה בשפע,
אין עליו תביעה שילמד כל היום ,ומספיק שיקבע עתים לתורה .וזה הכוונה ’אם אין תורה‘ אדם שאינו מסוגל ללמוד כל
היום ,זה סימן ש‘אין קמח‘ שחסר לו פרנסה.
ובלשון קודשו של רבינו הקדוש’ :אין הקדוש ברוך הוא שואל ]תובע ומבקש[ מהאדם ללמוד תורה ,עד שמכין לו פרנסתו‘
]אור החיים בחוקותי פרק כו פסוק ג; האזינו פרק לב פסוק ב[
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