



עלון מס' 653

פרשת ויחי
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יג' בטבת תשע"ט

~~ 
~~

מקור החיים!

 

על הפסוק הפותח את פרשתינו "ויקרבו ימי
ישראל למות" מביא המדרש תנחומא שזה שאמר
הכתוב "כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל
אבותינו כצל ימינו על הארץ ואין מקוה" )דברי
הימים א',כט',ו'(" .כצל ימינו"  -הלואי כצלו של
כותל או כצל האילן ,אלא כצל של עוף שנאמר:
"ימינו כצל עובר" )תהילים קמד',ד'(" .ואין מקוה" -
אין מי יקוה שלא ימות ,אלא הכל יודעים ואומרים
בפיהם שהם מתים .אברהם אומר" :אנוכי הולך
ערירי" )בראשית טו',ב'( .יצחק" :בעבור תברכך
נפשי בטרם אמות" )כז',ד'( .ואף יעקב אמר:
"ושכבתי עם אבותי" .אימתי בשעה שנטה למות.
לכן כתוב" :ויקרבו ימי ישראל למות!" .ע"כ .אכן
כולם מודים ואומרים בפה מלא שסוף אדם
למיתה ,צדיקים שבים היום בתשובה שמא מחר
ימותו ,אולם רשעים "אכול ושתו" לנצל עוד רגע
לתאוות העולם ,חושבים הם שלפחות כעת הם
"נהנים" אף שלבסוף ישלמו בריבית דריבית!
אולם אנו להם נאמר הסכיתו ושימעו ותחיי
נפשכם :מספרים בהלצה על שני אנשים שוטים
שעלו לבנין גורד שחקים ,אמר אחד לחברו :אם
אני קופץ כמה זמן יקח לי להגיע למטה? עמד
חברו חשב וחשב לבסוף הפטיר :לעניות דעתי
כשבועיים ימים אם לא יהיו בדרך "פקקים"...
הוסיף ושאל חברו :ולבסוף אמות?! ענה חברו
בביטחה :בודאי ,נראה לך שאפשר להתקיים
שבועיים בלא אכילה ושתיה?! אנו צוחקים שהרי
המיתה הרבה הרבה יותר קרובה ולא מפאת חוסר
אכילה ושתיה ...הוא הדין והיא התשובה .הרשעים
השוטים המתעסקים בהבלי העולם סוברים
שכרגע טוב להם וחייהם חיים ,אך אנו שזכינו
לטעום מטעמה של תורת חיים ,יודעים היטב שגם
כעת חייהם אינם חיים ,שהרי הם מלאים דאגות
ומכאובים ,רגשות קנאה ואיומים כל עת ומשחקי
כבוד מדומים ...ואילו הבוטח בה' והולך בדרכיו,
רגוע הוא מפני מאורעות העולם ,ומקיים את רצון
בוראו ונשען בצל כנפיו ,הולך בדרך ישרים ודאגתו
היחידה שלא להתרחק מה' יתברך מקור החיים.
ננצל את חיינו להרבות בתורה ומצוות ומעשים
טובים ונזכה לטובה וברכה רבה בזה ובבא!!!
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בספר "מעשה שושן" מצינו מעשה נאה השייך לפרשתנו ,וליקחו בצידו.
שריפה שפרצה בעיירה כילתה כל ביקתה ,ותושביה נותרו חסרי קורת גג.
נחלץ רב המקום לעזרה ויצא לנדוד מעיר לעיר ,לעורר את רחמי היהודים
בכל אתר ואתר לעזור לאחיהם הנתונים בצרה ולשקמם .והאנשים נענו ,מי
פחות ומי יותר .כל סכום שהשיג שלח לעיירה ,להחיות את נפשות התושבים
ולהתחיל בפעולות הבניה .הגיע לעיר אחת והלך מחנות לחנות ,עורר את
הלבבות והתרים את הבעלים .בהגיעו לאחת החנויות ,חנות תכשיטי זהב
מהודרת ובוהקת בשלל האבנים הטובות ,היהלומים ואבני הברקת ,אך פתח
פיו וסיפר שהגיע להתרים ,חייך הבעלים חיוך רחב ונתן לו "שלום עליכם"
לבבי" :רואים שכבודו אינו בן המקום" ,אמר" ...כיצד רואים זאת" ,תמה הרב.
"משום שאם היה כבודו בן המקום היה יודע שאיני נותן מאומה לצדקה!".
השיב העשיר הקמצן" ...אם כך ,התחלפו התפקידים" ,השיב הרב" ,במקום
שכבודו יקיים מצות גמילות חסדים ,אקיים אותה איפוא אני!"" .במה יקיים
כבודו מצות גמילות חסדים?" ,שאל העשיר" .בכך שאני מקיים כאן מצות
ביקור חולים" ,השיב הרב" ,וביקור חולים הוא מכלל מצוות גמילות חסדים!"
תמה העשיר" :מי חולה כאן ,שכבודו מבקרו?" .ענה הרב" :כבודו הוא החולה!"
מחה העשיר" :אני? בריא אני וחסון ,אין בי חולשה ורפיון!" .אמר לו הרב" :הן
לא יכחיש כבודו את דברי שלמה המלך ,החכם מכל אדם! ושלמה המלך אמר
בחוכמתו" :יש רעה חולה ראיתי תחת השמש ,עושר שמור לבעליו לרעתו".
ואם חנן ה' את כבודו בעושר וכבודו מתפאר שאינו נותן מכספו לרשים ואינו
עושה בו צדקה וחסד ,אין ספק כי עושרו שמור לו לרעתו ,שכן יצטרך ליתן
לעתיד דין וחשבון מדוע לא ניצלו לטובה! אם כן ,הרי שלמה המלך מעיד
בו כי הוא "רעה חולה" ,ובאתי לקיים בו מצות ביקור חולים!" ...צחק העשיר
ואמר" :אם היה רוצה כבודו לקיים מצות ביקור חולים באמת ובתמים – היה
הולך לבית החולים ומוצא שם עשרות חולים באמת ,הנאנקים במכאובם
ומשוועים למבקרים ,ולא היה בא לכאן כדי לצאת ידי חובת מצוה זו על פי
דרוש והלצה" ...אמר לו הרב" :טעם כמוס עימדי ,מדוע רצוני לקיים מצוה זו
דוקא כאן ,ולא אגלהו אלא אם תבטיחני להרים תרומה למצוה שאני עוסק
בה עתה" ...אמר העשיר" :מוסכם ,הבה ואשמע!" .אמר הרב" :הלא ידעת מה
שאמרו חז"ל ,שבתחילה היה יעקב אבינו חולה אנוש ,ורק בבוא יוסף אליו
לבקרו כתוב "ויתחזק ישראל ,וישב על המיטה" .ומדוע? משום שהמבקר את
החולה ,נוטל אחד משישים מחוליו .וזה רמוז בתיבת "המטה" ,שהיא חמישים
ותשע בגימטריא ,היינו שישים חסר אחד .לפיכך תבין מדוע מעדיף אני לבקר
חולה כמוך ,שהממון הוא מחלתך ,וליטול אחד משישים מחולייך" ...נאים
הדברים ,אבל כשחושבים אודותם אינם כה מבדחים ...העושר השמור לבעליו
לרעתו ,חלילה ,אינו רק בממון .כל אדם יש לו "עושר" משלו :אחד חננו ה'
בממון שיוכל לעזור בו לעניים – ועלינו לדעת שיש משפחות הרעבות ללחם,
פשוטו כמשמעו! יש מי שחננו ה' בכושר עסקנות ,יכול הוא להועיל לבית
הכנסת ,לקהילה ולחברה ,לארגן שיעורי תורה ופעילות חסד עניפה .יש מי
שחננו ה' בכושר הסברה ויכול להועיל לזולת ,לתרום לחברה ולהגביר כבוד
שמים .איש איש כברכת ה' עליו ,ככשרונותיו וכיכולתו .איש איש בתחומו! מה
רב ההבדל בין הרב ,שיצא לנדודים מפרכים כדי לעזור לאחיו ,לבין העשיר
שנקט בגישת הרעה החולה! ...ואנו ,אין דורשים מאיתנו לנדוד .אך נישא עיננו
סביב ,ונראה במה יכולים אנו לעזור ,באיזה שטח נוכל לתרום!
)מעיין השבוע(

"ויקרבו ימי דוד" )מלכים א' ,ב'(
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"ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים וקברתני
בקבורתם" )מז,ל(

הנה הצדיקים שבחו"ל זוכים שמלאכי השרת מוליכים אותם
להקבר בארץ ,וכמו שמספרים על בעל "שבט מוסר" שבא שלוש
פעמים בחלום אצל רב בעיר ושאל אותו מפני מה לא עשיתם לי
קבלת פנים כשבאתי אליכם?! והרב הלך אצל אנשי החברה קדישא
ושאל אותם מי נפטר כאן לפני ג' ימים והראו לו את הרשימות וראה
את שמו של ר' אליהו כהן שהוא בעל ה"שבט מוסר" ,הרי שהוליכו
אותו לארץ ישראל וקברו אותו שם ,אבל יעקב אבינו בכל זאת לא
רצה בכך וציוה את בניו שהם בעצמם ישאו אותו לארץ ישראל
ויקברו אותו שם.
)דרש יהודה(
"וישתחו ישראל על ראש המיטה" )מז,לא(
כתב רבינו בחיי זצ"ל :הזכיר בו הכתוב מיטה ,מה שלא מצינו
באברהם ויצחק ,לפי שלא היתה מיטתם שלמה .אבל יעקב מיטתו
שלמה ,שכל בניו שבטי קה ,וראויה להזכירה בתורה .וסיפר מרן
הרב שך זצ"ל ,שפעם אמר לו מרן הגרי"ז הלוי מבריסק זצ"ל
שלא היה לו יום טוב בחייו ,ותלה האשמה בעצמו" :אילו הייתי
אני טוב יותר ,היה לי טוב יותר" ...אמר לו מרן" :מי מגדולי הדור
זכה שתהיה מיטתו שלמה וכל בניו למודי ה' ,כרבינו!" .נחה דעת
מרן הגרי"ז ,ואמר" :אכן כן ,אך היודעים אתם כמה דמעות שפכתי
עליהם מהיותם בעריסה ,שתהא להם יראת שמים!"...
)לולי תורתך(
"ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" )מח,כ(
יעקב אבינו עליו השלום אמר ,שעם ישראל יברך לנצח את בניו
בברכה זו" :ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" ,ויקדים את אפרים
למנשה .ויש להבין מה צפון בברכה זו ,ומדוע לא יתברכו כראובן
וכשמעון ,כלוי וכיהודה .ופירש גאון עוזנו מרן החיד"א זצ"ל,
שאפרים היה ראש ישיבתו של יעקב אבינו ,ומנשה היה ממונה על
בית יוסף וגיבור עצום .וזו הברכה המושלמת ,בתורה בכוח ובעושר,
אותה מאחל כל אב לבניו .אך יש לו לראות לשים את אפרים לפני
מנשה ,ולברך בתורה תחילה ,והשאר יהא טפל לה!
)מעיין השבוע(

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים" )מט,א(

בתרגום הירושלמי :קרא יעקב אבינו לבניו ואמר להם :התקבצו
ואומר לכם את הקץ הגנוז ,הסוד הנעלם ,ומתן שכר הצדיקים
ועונש הרשעים ,ומסלול ההתעלות בגן העדן .מייד נאספו שנים
עשר שבטי יעקב והקיפו את מיטת הזהב עליה שכב ,ביקשו שיגלה
להם קץ הברכות והנחמות .ומייד כשהתגלה לו הרז ,נתעלם ממנו.
מייד כשנפתח לו שער ההשגחה ,הסתלק ממנו .חזר אבינו יעקב,
ובירך לבניו כפי מעשיהם הטובים.
)מעיין השבוע(


בפרשתנו ,אמר יעקב אבינו עליו השלום על שמעון
ולוי" :ארור אפם כי עז ,ועברתם כי קשתה" .ידועה
גנות הכעס ,שעליה כתבו בספרים הקדושים
שנשמתו הקדושה של האדם עוזבת אותו בכעסו,
ככתוב "טורף נפשו באפו" .מסופר כי נער כבן
ארבע עשרה מתושבי הרובע הקטן )חארה צגירה(
בג'רבה הלך בשבת לבית הכנסת עם חבירו ,ולידם
עבר הרב הנערץ ,הגאון הקדוש רבי מכלוף עידאן
זצ"ל .באקראי שמע הרב שבין השניים נתגלע ויכוח,
והנער השמיע קללה .קרא הרב לנער ,ושאלו לשם
אביו .נבהל הנער ,ופניו חוורו .התנצל ,ואמר שפלט
את הקללה מבלי דעת .הגיב הרב" :גם בלא דעת ,נפש
לא טוב" .אין כמו דבר הנעשה בלא דעת ,באקראי,
כדי להצביע על מהות האדם ונפשו! לא היתה בפני
הנער ברירה ,והוכרח לומר את שם אביו ומשפחתו.
עלה הרב לבית הכנסת לומר דרשתו ,ולאחר הדרשה
קרא לאבי הנער .אמר לו" :בנך כעס היום ,ובכעסו
לא שמר פיו ולשונו .עליך לחנכו ,והריני מטיל עליך
קנס של מאה וארבעה פרנקים תרומה לישיבת אור
תורה!" .היה זה סכום גדול ,והאב סבר וקיבל .שלח
את בנו ,להראות לרב את הקבלה .אמר לו הרב:
"תשמור אותה ,יבוא יום ותזדקק לה!" .עברו שנים
ובמלחמת העולם השניה ,בעת הרעב והמחסור,
שלח הרב את האב ובנו להביא חיטים מכפר רחוק.
בדרכם חזרה עוכבו במחסום משטרתי ,ונדרשו
להציג רשיון לסחור בתבואה .מובן שלא היה בידם.
הוציא הבן את הקבלה והראה אותה לשוטרים,
שאיפשרו להם להמשיך בדרכם...
EEE
לפני הגאון הקדוש המלוב"ן רבינו אביר יעקב
אבוחצירא זצ"ל באו שני שותפים עשירים ,שיברכם
בהצלחה בעסקיהם .אמר להם" :אתן לכם סגולה
בדוקה להצלחה כפולה ,הצלחה בעולם הזה והצלחה
לעולם הבא .וזוהי "השכמת בית המדרש שחרית
וערבית" ,שאדם אוכל פירותיה בעולם הזה ,והקרן
קיימת לו לעולם הבא" .אמרו לו" :ודאי ,מתפללים
אנו במניין בוקר וערב!" .ענה ואמר" :לא דיברתי על
השכמת בית הכנסת ,אלא השכמת בית המדרש,
שהוא מקום לימוד תורה .תסמיכו לימוד תורה
לתפילה ,פרק משניות או פרשה בחומש ,ותצליחו!".
אמרו" :אבל אנשים סוחרים אנו .בית המדרש הוא
מקומם של תלמידי החכמים!" .אמר להם" :טעות
בידכם! ודאי ,שבט יששכר עסק בתורה כל היום,
ושבט זבולון עסק בסחורה ותמך בידו ,ובכך זכה
גם הוא לעולם הבא ,כי זבולון ,מלשון זבול ,שהוא
כינוי לעולם הבא .אבל אין די בכך ,שכן כתוב" :זבולון
לחוף ימים ישכון" ,גם שבט זבולון חייב לשקוד על
דלתות בית המדרש ולשכון למרגלות ים התורה.
ואזי מובטח לו שיהיה "ירכתו על צידון"" .צידון"
בגימטריא "אלוקים חיים" .מובטח יהיה לו שה' יהיה
בעזרו! אם תבטיחוני שתלמדו שיעור תורה בבוקר
ושיעור בערב ,בבחינת השכמת בית המדרש שחרית
וערבית ,ותשכנו לחוף ימים ,ים התורה שבכתב וים
התורה שבעל פה ,אזי מבטיח אני לכם שאלוקים
חיים יהיה בעזרכם ,וההצלחה תלווה אתכם בכל
אשר תפנו!" .הבטיחו ,והצליחו במסחרם במאוד
מאוד .וזכו לשני שולחנות :תורה וגדולה במקום
אחד!
)מעיין השבוע(

~**




מי אתה באמת? מי את באמת?

אתה הדוגמא! תיזהר!

נאמר בתורה" :ואתכם יהיו איש איש למטה ,איש ראש לבית אבותיו
הוא" )במדבר א,ד( .והסבירו המפרשים את פסוק זה בדרך דרש:
יש אנשים שהעולם טועה בהם וחושב אותם אישים רמי מעלה,
מחוננים בכשרון השכל וכושר המעש ,בשעה שבאמת הקרובים
המקורבים להם מכירים ויודעים ,שאין כוחם אלא בפה ,חוכמותיהם
בחוץ מתרוננות ומבפנים כדים נבובים .לפיכך מעיד הכתוב על
הנשיאים שנתמנו על פי ה' ביד משה" :איש איש למטה" – שהיו
גדולים וטובים לגבי כל השבט ,גם אצל מכיריהם וידידיהם בבית,
"איש ראש לבית אבותיו הוא" .וכתב רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל
ב"יערות הדבש" ,שלפיכך אמר רבי אלעזר בן עזריה כשהציעו לו
לקבל עליו משרת הנשיאות )ברכות כז :(:אלך ואמלך באנשי ביתי,
שהם הם היודעים אם הוא מוכשר ומסוגל למשרה גבוהה ונישאה
זו ,ועל עצתם אפשר לסמוך יותר מאשר על אחרים המכירים את
האדם הכרה שטחית חיצונית בלבד )על התורה( .והגאון רבי נפתלי
מרופשיץ זצ"ל היה אומר :מי שהוא קרוב אצלי ביותר ,יודע ומכיר
בי שאינני כלום ,בפי החסידים שלי הגרים רחוק ממני בערים שונות
– אני נקרא :רבינו הצדיק רבי נפתלי .בעירי רופשיץ ,שמכירים אותי
פחות או יותר ,אני נקרא :הרב שלנו .ואילו זוגתי הרבנית שמכירה
אותי היטב ,קוראת לי :נפתלי ,בלי כל תואר ...וכותב הגאון רבי
שלמה וולבה זצ"ל :אדם העוסק בגמ"ח עם המון אנשים ,מלוה
ונותן ,מבקר חולים ומנחם אבלים ,מעודד שבורים ומשמח חתנים
– בודאי ישחק ליום אחרון בבוא עת פקודתו ,כי זכויותיו רבות הנה.
אבל ידע נאמנה ,כי בשמים בודקים גם איך התנהג עם אשתו ,האם
גם עימה גמל חסד? או שהתעלם ממנה ולא נשא בעול עימה .ולא
די לו בהזנחת אשתו ,אלא שהקפיד והקניט אותה" ...בעל חסד" זה
מכריע את דינו ,ולא יזכרו לו מאומה מכל חסדיו ,שפעל גדולות
ונצורות עם הבריות .וזו האמת שהורונו ולימדונו חז"ל לנהוג
במידות הטובות בבית עם בן/בת הזוג .שם המבחן האמיתי לדעת
האם אנו באמת בעלי חסד או בעלי כבוד? סבלנים או רגזנים? בעלי
דרך ארץ או רעבתנים? ומוטב שנדע ונתבייש
ונתקן כאן מאשר...

נאמר בגמרא )סוכה נו :(:שותא דינוקא או דאבוה או דאימיה
)דיבורו של תינוק בשוק ,הוא ששמע מאביו או מאימו(.
השלכותיה של תורת החינוך מתייחסות גם אל ההורים
עצמם ,החינוך אותו מעניקים ההורים לבניהם ,מהווה אבן
בוחן לזיקתם האישית אל התורה והמצוות אשר מקנים הם
לבניהם ,ולכן צריכים ההורים להיות הם עצמם שלמים עם
אמרי פיהם ,ולא יהיו אחד בפה ואחד במעשה ,שלא יהיו
אומרים לבניהם עשו כך ,והם אינם עושים כך ,או עושים
מעשים הפוכים ,אלא יהיו מעשיהם וחייהם של ההורים
דוגמא ומופת לתורת פיהם .הבן והבת כשהם רואים את
פני הוריהם ,את מוסרם ואת כל תורתם ימצאו שם חרותים.
דמות דיוקנם של ההורים ,כל פועלם ומעשיהם עם מוצא
פיהם – הכל אחד .מי לנו גדול כיוסף הצדיק? וכשהגיע לאותו
נסיון עם אשת אדונו – תורת אביו לבדה לא יכלה להצילו מן
החטא ,לא צווייו ,מוסריו ולמודיו לבדם ,כל אלה לא הספיקו
לו ליוסף שיוכל להתגבר בכוחם בלבד בנסיון הזה ,ומה עמד
לו? – דמות דיוקנו של אביו ,שנראתה לו באותה שעה ,היא
שהצילתו .דמות אבא תואר פניו ,מעשה אבא ואופן חייו שלו,
יפה לחינוך הבנים יותר מתורתו ,ממוסריו ומכל צווייו )איש
וביתו( .מיסודות החינוך שהמחנך ישמש לדוגמא למתחנך ,כי
טבע הבנים לחקות את האבות והמורים ,ולכן חייבים ההורים
להישמר מהתנהגות בלתי נאותה ,עליהם להיזהר מכעס,
מלשון הרע ,מליצנות ומבזיון הבריות .עליהם להקפיד על
לשון נקיה ועדינה ,להישמר מכל משמר שלא יכשלו בדבר
שקר וכזב ,לשון הרע ,ליצנות וכדומה .רק בדרך כזו נוכל
להנחיל את התורה והמצוות לבנינו .בדרך אחרת הדברים
לא יפעלו ולא יועילו ואולי להיפך .הדבר מגביל ,מאיים ,אך
כבר לימדונו חז"ל שמשנכנס אב ממעטים בשמחה ,ודרשו
בעלי המוסר שמשעה שנהיה האדם "אב" ,צריך למעט הוא
בשמחה מגודל האחריות הרובצת על כתפיו ,וה' יעזרנו
שלא ניגע לריק ולא נלד לבהלה ,אכי"ר.

 Eהאם יש סגולה להזכיר את אליהו הנביא
זכור לטוב במוצאי שבת?
טוב לומר ק“ל פעמים ”אליהו הנביא זכור
לטוב“ בכל מוצאי שבת והוא תיקון גדול
לנפש האדם ומועיל לדברים הרבה.

 Eמה טוב לומר קודם ההבדלה?
קודם ההבדלה טוב לומר את התפילה
המודפסת בסידורים ”אלוקינו ואלוקי
אבותינו בסימן טוב ומזל טוב החל עלינו את
ששת ימי המעשה“ וכו‘ .ויש האומרים אותה
לאחר ההבדלה ,אך היותר נכון לאומרה קודם
ההבדלה .ומנהג טוב לומר קודם ההבדלה את
התפילה הנודעת שחיברה סנגורן של ישראל
הרה“ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע“א:
”אלוקי אברהם ,אלוקי יצחק ואלוקי יעקב“
וכו‘ .והיא סגולה גדולה להצלחה ונתפרסמה
בכל תפוצות ישראל ואשרי האומרה בכל




~

שבוע ושבוע.

 Eהאם זה נכון לומר במוצאי שבת פיטום
הקטורת?
יש שנהגו לומר במוצאי שבת את סדר פיטום
הקטורת כסגולה לעושר ולפרנסה בנקל וגם
להצלחה ,אך נכון יותר שלא לאומרו קודם
חצות לילה.

 Eאדם שיוצא לדרך ,מה טוב לקרוא קודם
צאתו?
סגולה נפלאה היא למי שצריך באותו שבוע
לצאת לדרך רחוקה או שעומד בפני משפט

ח“ו וכיו“ב לקרוא בפרשת וישלח מתחילתה
עד סוף עליית חמישי ומסיים ”ויקרא לו
א-ל אלוקי ישראל“ ודבר זה מסגול מאוד
לשמירה ,לחן ,לחסד ולרחמים.

 Eהאם יש ענין במוצאי שבת לקיים מצוה
מסוימת?
יתחיל כל אדם את השבוע בעסק התורה
אם בגמרא ואם בהלכה ואפילו בקריאת
הזוהר הקדוש .ועל ידי כן יצליח כל השבוע
בלימודיו ובכל מעשי ידיו.

 Eלשתות חם במוצאי שבת ,מה מקורו?
אמרו חז“ל שחמין במוצאי שבת הוא רפואה.
וגדולי צדיקים אמרו שהוא מועיל נגד עצבות.
ולכן מנהג טוב לשתות משקה חם במוצאי
שבת ,וכן לרחוץ גופו במים חמים וכן לאכול
פת חמה והוא מועיל לדברים הרבה.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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 Eמי שרגיל בעצמו לקדש בשבת על היין ,וברצונו
לכבד אדם אחר שיקדש ,אין שום מניעה שיעשה כן,
ואין זה נחשב לנדר שיצטרך לעשות התרה על כך,
אלא רשאי הוא לכבד אדם אחר שיקדש ,והוא ישמע
את הקידוש ויתכוון לצאת ידי חובה.
 Eצריך המקדש לכוון להוציא את השומעים ידי
חובה ,ולכן נכון שיזכיר בעל הבית לבני ביתו שיכוונו
לצאת .והמתכוונים לצאת ידי חובה לא יענו ברוך
הוא וברוך שמו ,ובדיעבד אם ענו ברוך הוא וברוך
שמו – יצאו ידי חובה ,ואינם צריכים לקדש שנית.
 Eמי שאינו יכול לשמוע את הקידוש )כגון שאזניו
כבדות או סיבה אחרת( ,או שבעל הבית זקן ומגמגם
בלשונו ,או בולע תיבות ואותיות מהברכה ,יכול לברך
בלחש ברכת הקידוש ,ויתן עיניו בכוס שביד המברך
בשעת הקידוש .וכשהמקדש יסיים הברכה לא יענה
השומע )שמברך אחריו בלחש( אמן אחר ברכתו,
מכיון שבדעתו לטעום בעצמו מהכוס ,ואם יענה אמן
יהיה הפסק ,כי הוא עצמו בירך אחריו בלחש.
 Eלפני הקידוש צריך שתהיה מפה פרוסה על
השולחן ויתן עליה לחם משנה ,ואחר כך יפרוס על
הלחם מפה אחרת .זכר למן שהיה כמונח בקופסא,
טל למעלה וטל למטה והמן באמצע ,ועוד טעם
לכיסוי הפת ,כדי שלא יראה הפת בושתו ,שמקדשים

על היין ולא עליו.
 Eלאחר שגמר את הקידוש רשאי להסיר את
המפה מעל הפת ,אבל טוב יותר להשאיר את הפת
מכוסה עד ברכת המוציא ,ובשעת ברכת המוציא
יניח שתי ידיו על הפת ויברך.
 Eסדר הקידוש המיוסד על פי האר"י ז"ל ,הרי הוא
מודפס בסידורים .ובכניסתו לבית יאמר בקול רם
ובשמחה יתירה "שבת שלום" ,ואם אמו בחיים ינשק
ידיה .ובאמירת "שלום עליכם" לא יאמרו ממלך מלכי
המלכים ,אלא מלך מלכי המלכים )עם מ' אחת(.
ויאמר "בצאתכם" לשלום )עם אות ב' בראש התיבה(,
והכוונה שנמשך אחר מה שאמר ברכוני לשלום,
כלומר שיברכוהו בזמן צאתם ולא שדוחה אותם
חלילה.
 Eכשיש חלילה מריבה או מחלוקת בבית,
קבלה מרב גדול שלא יאמרו בליל שבת את החרוז
"בצאתכם לשלום" ,והוא בדוק ומנוסה.
 Eמי שאין באפשרותו להניח בליל שבת את
השולחן בצד צפון ואת המנורה בצד דרום ,וגם אין
לו הדס ,לא יאמר אסדר לדרומא מנרתא דסתימא
וכו' שמובא בפיוט של אזמר בשבחין ,כי מכיון שאינו
מסדר שולחנו ונרותיו כמו הסדר הנזכר בפיוט,
נראה כמוציא שקר מפיו ,ומכל מקום אינו צריך לדלג
לגמרי את כל החרוז ,אלא לא יאמר תיבת אסדר
שמשמעותה על עצמו ,אלא יאמר אסדרו לדרומא
וכו' ,ויכוין בזה על ישראל שבלילה זה כך הם
מסדרים השולחן לדרום והמנורה לצפון ,ומכינים
היין בכוס ומביאים הדס.
 Eכיצד מקדש? – נוטל כוס שמחזיק רביעית הלוג
או יותר )שמונים ושישה גרם כמנין כו"ס( ,ומדיחו
מבפנים ושוטפו מבחוץ וממלאהו יין ,ואחר כך אוחזו
בימינו ומגביהו מן השולחן טפח ) 8ס"מ( או יותר,
ולא יסייע בשמאל את יד ימינו ,ואומר בעמידה
פרשת ויכולו עד אשר ברא אלוקים לעשות ,ואחר כך

מברך ברכת הגפן ,ואחר כך ברכת הקידוש ,ושותה
כמלוא לוגמיו שהוא רוב רביעית )ארבעים וארבעה
גרם( ,וכל השומעים טועמים מן היין לחיבוב מצוה.
 Eעל פי הקבלה צריך לקבל את כוס הקידוש
בשתי ידיו מאדם אחר אשר גם יאחזנו בשתי ידיו
וימסרנו למקדש ,והמקדש יאחז את הכוס בשתי ידיו
כנגד החזה ,ויחזיק את הכוס בידו הימנית בלבד מבלי
סיוע ידו השמאלית .ויאחז את הכוס באצבעותיו
הזקופות למעלה והכוס מוקף מסביב בגובהן של
האצבעות ,ולא יתן הכוס על כף היד וגם לא יניח
הכוס על האצבעות כשהן פשוטות אלא זקופות
למעלה .ולפני הקידוש ימזוג הכוס במים ,וטוב
שאותו אדם שמסר את הכוס ,הוא ימזוג ביד ימינו,
וימזוג שלוש פעמים .ואחר המזיגה יתן המקדש את
עיניו בכוס היין ויסתכל בו ,ויש סוד עמוק וכוונה
גדולה בהסתכלות זו.
 Eלפני הקידוש יאמר מזמור לדוד ה' רועי וכו'
עד סוף המזמור ,ואחר כך יאמר יום השישי ויכולו
השמים והארץ וכו' ,ויש טעם על פי הסוד מה
שמוסיפים שתי תיבות של "יום השישי" עם ויכולו.
וראשי תיבות של "יום השישי ויכולו השמים" הוא
שם הוי"ה .וצריך לכוון מאוד בקידוש ולהרהר
בתשובה ,כי אמרית "ויכולו" – להעיד כי ה' ברא
שמים וארץ ונח בשבת ,ורשע פסול לעדות ,על כן
יהרהר בתשובה שיהיה ראוי לעדות .ועל פי הקבלה
צריך לעשות את הקידוש של הלילה בעמידה .וכן
נוהגים הספרדים ,ויש גם אשכנזים שנוהגים לעמוד
בעת הקידוש.
 Eלאחר שסיים ויכולו השמים וכו' ,יאמר "סברי
מרנן" ,ויענו "לחיים" ,וגם אם הוא מקדש לבדו ואין
אחר עומד איתו ,יאמר "סברי מרנן" ,שיש בזה סוד
וכוונה .ואחר כך יברך ברכת בורא פרי הגפן ,ואחר
כך יאמר ברכת הקידוש אשר קדשנו במצוותיו ורצה
בנו וכו' ,ואחר כך ישב וישתה את היין.
)השבת והלכותיה(

~ 
'עונש האומות על הביטול תורה שגרמו לישראל ,ושמירת ישראל בגלות על ידי קיום המצוות'
ַ'חכְ לִ ילִ י ֵעינַ יִ ם ִמיָּ יִ ן וּלְ ֶבן ִשׁנַּ יִ ם ֵמ ָחלָ ב':
יש לפרש 'חכלילי עינים' הוא לשון אדמימות ,שהוא מרמז על הדין והמשפט אשר יעשה הקדוש ברוך הוא לאומות העולם,
'מיין' ,מרמז על התורה שנמשלה ליין ,כלומר ינקום ה' מהגויים בגלל היין ,ואומרת התורה שבורא העולם ,ינקום לעתיד לבוא
מאומות העולם על הביטול תורה שגרמו לכלל ישראל ,על ידי שייסרו אותנו ,ובגלל היסורים ,התבטלנו מלימוד התורה.
ומסיים רבנו האור החיים הקדוש בהשתפכות של צער ,על ביטול לימוד התורה שגרמו לנו הגויים ,וזה לשון קדשו' :לבי לבי
על דבר זה ,מעי מעי על אשר מנעו בני עוולה אותנו מעסק בתורת אל חי ,ועל זה ינקום נקם בהתעוררות תגבורת הדינים'.
אך עם ישראל ,עם כל היסורים שמצערים ומייסרים אותו האומות ,נשאר דבק בה' ובתורתו ומקיים את מצוותיו ,וזה חלק
יוֹסף ִמ ְצ ַריְ ָמה הוּא וְ ֶא ָחיו
מהשמירה שיש לנו בגלות ,כידוע ששליחי מצווה אינם ניזוקים ,וכמו שמפרש רבנו על הפסוק 'וַ יָּ ָשׁב ֵ
וְ כָ ל ָהעֹלִ ים ִאתּוֹ לִ ְקבֹּר ֶאת ָא ִביו ַא ֲח ֵרי ָק ְברוֹ ֶאת ָא ִביו' .ולכאורה המילים 'אחרי קברו את אביו' ,מיותרות.
ויש לפרש שנתכוין הכתוב להדגיש ש'כל' ההולכים ללוות את יעקב לקבורה ,חזרו בשלימות למצרים ללא פגע ,ולא נחסר
אפילו אחד מהם ,והטעם 'אחרי קברו את אביו' כי יש מצווה לקבור את המת ,וכאן ,כל מי שעלה לקבור את יעקב אבינו הוא
שליח מצווה ,ושלוחי מצוה אינם ניזוקים ,לא בהליכה ולא בחזרה.
]אור החיים פרשת ויחי ,פרק מט פסוק יב ופרק נ פסוק יד[

לעילוי נשמת

רינה בת מיסה
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

שמואל בביוף
בן בלור

שמעיה כוסיוף
בן יעל

ת.נ.צ.ב.ה

ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

כל התורמים והמסייעים
לעלון בליל שבת
מבית הכנסת
זכור לאברהם
חולון

~

~ ~
 ~~~yeasa.beracha@gmail.com
03-5584485*03-5591756* 100

