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ימים נפלאים!

 

נמצאים אנו בעיצומם של הימים הקדושים
ימי החנוכה הנפלאים .אשר הפליגו חז"ל
ראשונים ואחרונים בגודל מעלתם ועוצם
כוחם ,ואף שחז"ל במסכת סוכה רז גילו לנו
שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה,
בימי החנוכה מדליקים את הנרות בתוך
עשרה ,לרמז שבכוח ימים נפלאים אלו
יכולים אנו לפעול גדולות ,וגם אלה אשר
התרחקו וירדו למעמקי הקליפות ,יש כוח
לפעול עבורם בתפילה ותחנון לפני שוכן
מרומים ,שירים ויגביה שפלים ויקבץ נדחים
מבורות שוממים! בפרשתינו מסופר על
יוסף הצדיק שירד אל הבור לקבץ נידחים
ולקרב פזורים ,עת נקרא לעמוד בראש
השנה לפני פרעה ולפתור את חלומו ,אינו
משנה ממנהגו אינו חת ואינו זע ,כמנהגו
בראשונה כך באחרונה ,מודיע קבל עם
ועדה מול פרעה הכופר הגדול ,אין לי
מעצמי כלום כל כוחי ממנו יתברך ,ואין שום
דבר שזז בעולם מבלי להיות מושפע בו בעת
מכוחו ושפע חיותו של בורא כל העולמות,
החוכמה ממנו יתברך ,והפיתרון שלו הוא!
אכן עד מהרה "קץ שם לחושך"  -וליוסף
היתה אורה ,למשנה למלך על פיו ישק כל
דבר  -מונה על אתר! ובימים אלו שנפסקה
הלכה ברורה ,כדעת בית הלל מוסיף והולך,
והנרות כנגד המזוזה ,וחוטי הציצית על
ארבע כנפות מאירים ,וחוט המשולש
לא במהרה ינתק ,ויצר הרע את שרשרת
האמונה מאיתנו בכל עת רוצה לנתק ,למול
נרות החנוכה נשב ונתבונן כיצד ידו פשוטה
אלינו בכל עת ,ועלינו מסוכך שומר ומגן,
ולולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל ,ובכל
דור ודור קמים עלינו לכלותינו והקב"ה
מצילנו מידם! נזכור ונאמין ,נשבח ונהלל
עד כי יבוא גואל מהרה בימינו  -אמן!
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עיינתי במדרש על פרשת השבוע ,ומצאתי את הסיבה .הבנתי מדוע מתאחרת הגאולה.
בפרשה מסופר על חלומות פרעה .הפרות הרזות הבולעות את השמנות ולא נודע
כי באו אל קירבן .השיבולים השדופות הבולעות את המלאות והדשנות .חלומות
שכל עיקרם לא נודעו אלא כדי להוציא את יוסף מבור כלאו ולהמליכו .קורא פרעה
לכל חכמיו ,חרטומיו ומכשפיו ,ושואלם לפתרון החלום ,ואין פותר אותם לפרעה.
ואמר המדרש :פותרים היו ,אלא שלא היה פתרונם נכנס באוזניו .אמרו לו :שבע
הפרות הטובות ,שבע בנות אתה מוליד ,ושבע בנות אתה קובר .וכן שבע השיבולים
הטובות :שבע מלכויות אתה כובש ,ושבעה מחוזות מורדים בך .וכל כך למה ,כדי
שיבוא יוסף באחרונה ויטול גדולה .אמר הקדוש ברוך הוא :אם יבוא יוסף תחילה
ויפתור את החלום ,אין זה שיבחו .יכולים החרטומים שיאמרו :אילו שאלת אותנו ,כבר
פתרנו אותו לך .אלא המתין להם עד שנתייגעו והוציאו את רוחו ,ואחר כך בא יוסף
והחזירה לו .ועליו אמר שלמה" :כל רוחו יוציא כסיל" אלו חכמי פרעה" ,וחכם באחור
ישבחנה" זה יוסף ,שנאמר" :אין נבון וחכם כמוך"! מבהיל! אותו היום היה ראש השנה,
הוא היום בו נגזר שיצא מבית האסורים ויעלה לגדולה .ובבור הכלא ,כל רגע כשנה.
אבל השחרור מתעכב ,הגאולה מתמהמהת .ומדוע? כי בתחילה יציגו החרטומים את
מרכולתם ,ינסו החכמים כוחם ,יציעו היועצים פתרונות .ועד שאחרון החרטומים
לא אמר דברו ,עד שקטן החכמים לא ניסה כוחו ,לא הוזעק יוסף מבור כלאו! לא
הוזמן להציג פתרונו! וכשסיימו – מיד" :ויריצוהו מן הבור"! ...ועכשיו ,היודעים אתם
מדוע הגאולה מתמהמהת? המלך המשיח יבוא ,כדי להציג פתרון .תרופת אמת לכל
המצוקות והמדווים :הבריאותיים ,המשפחתיים ,הכלכליים ,הבטחוניים ,המדיניים,
בכל שטח ותחום :קירבת אלוקים ,שמירת מצוות ,אמונה ,עבודת ה'! אז כל עוד
יתנוססו שלטים כוזבים ומוכרי אשליות ,מעוררי תקוות ומפזרי הבטחות ,בנוסח
"ישראל מחכה לפלוני"" ,פלוני טוב ליהודים"" ,רק פלוני יביא שלום ובטחון"" ,פלוני
כי דרוש שינוי"" ,תנו לפלוני להמשיך" ,כל עוד מציעים החרטומים והחכמים הצעות
קסם ופתרונות פלא ,יעמוד המשיח בצד ויחייך .יאמר :נסו ,נסו להקים מערכת חינוך
בלי אמונה ,ליצור חברה בלי ערכים ,לנתוץ שלשלת דורות ולייבא תרבות מנוכרת.
נסו ,נסו לייבא מאות אלפי גויים ,להציף אתה ארץ בחנויות לממכר חזיר ,לגדל תרבות
אנטישמית ישראלית מקורית .נסו ,למי שזוכר ,לעודד מפגשים בין בני נוער יהודים
וערבים ,ולעודד מסעות בני נוער בחסות מסיונרית רשמית .מה עוד יש לנסות ולא
ניסיתם .תזרקו הכל לקלחת זו ששמה מדינת ישראל ,ונראה איזה תבשיל יצא .תטעמו
ותתבלו לפי הצורך .ותאמרו אם לכך התכוונתם ,אם זה אכיל .התשובה ידועה מראש.
כדברי הנביא" :ויהי כאוכלם מהנזיד ,והמה צעקו ויאמרו מוות בסיר" .לא ,לא לכך
התכוונו ,לא זאת רצינו ,לא על כך חלמנו .תעינו ותעתענו .והרעיון עתיק הוא ,הובטח
מראש .במשנה שנינו" :בעיקבות משיחא חוצפא יסגא )לפני בוא המשיח תתרבה
החוצפה( והיוקר יאמיר .הגפן תיתן פריה והיין יהיה ביוקר .נערים פני זקן ילבינו.
בן מנבל אב ,בת קמה באימה וכלה בחמותה .אויבי איש אנשי ביתו .פני הדור כפני
הכלב ,הבן אינו מתבייש מאביו .ועל מי יש לנו להשען ,על אבינו שבשמים" .ונשאלת
השאלה :מדוע? למה ,בפרוס הגאולה ,יהיה המצב כה גרוע? וענה המשגיח ממיר,
הגאון רבי ירוחם זצ"ל :המשיח יבוא ויציע פתרון :עבודת ה' ,תורה ומצוות .והוא
לא יבוא ,עד שינוסו כל הפתרונות האחרים ויאכזבו! יש השמים מבטחם וכלכלתם,
והפרוטה תכלה מן הכיס ,היוקר יאמיר .הגפן תתן פריה והיין יהיה ביוקר ,כל התורות
הכלכליות תופרכנה .המעמדות בחברה הן מבטח ,הנימוסים וההליכות .המשפחה
היא מבטח .והכל יקרוס .וכשיבינו שאין כל מבטח ,יפנו אל המבטח העתיק האמיתי:
"ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם ,וביקשתם ולא תמצא ,ואמרה אלכה ואשובה אל
אישי הראשון ,כי טוב לי אז מעתה!" ואז ,רק אז ,רק כשהאשפים יאכזבו והפתרונות
יקרסו ,רק אז יעלה המסך ,יצא אסיר מבור ,קץ יושם לחושך ,והמשיח יבוא! אז למה
לחכות ,למה לא להבין מראש שהגאולה לבדה היא הפתרון!
)מעיין השבוע(

"רני ושמחי" )זכריה ב'( וס .מוסיפים ב' פסוקים מהשמים כסאי וממחר חדש
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"ויהי מקץ שנתיים ימים" )מא,א(
חכמינו ז"ל אומרים הימים של האדם נראים "חיים"  -רק אם עושה בהם
תורה ומעשים טובים ואם לא זה לא חיים ,ואדם שלא ניצל את הימים
שלו בעולם הזה כשהולך לבית דין של מעלה מונים את השנה שלו מה
עשה ,ומורידים ומורידים מהשנה עד שבסוף יוצא לו יום אחד טוב,
ומשנתיים יש לו שני ימים וכל הימים הלכו לאיבוד ,כי הקב"ה דן ונותן
שכר ועונש לפי מה שהאדם היה יכול לעשות ולא עשה ,או שעשה והיה
יכול לעשות יותר אם היה חי יותר ,והוא יקבל את שכרו גם כן לפי זה
כאילו עשה .וז"א "ויהי"  -ויהי" ,מקץ"  -בסוף ,כשאדם הולך לבית דין של
מעלה ועושים לו חשבון" ,שנתיים ימים"  -שמכל השנתיים יוצא לו רק
שני ימים ,וחבל שלא עשה בהם יותר מצוות ומעשים טובים.
)דרש יהודה(
"ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם" )מא,לג(
רבינו אברהם בן הרמב"ם ז"ל ,מביא בפירושו לתורה את פירוש סבו,
רבינו מיימון הדיין ז"ל ,שאמר "טעם על מה שהיה יוסף מחזר ליתן עצה
אף על פי שלא שאלו עצה ממנו .וזה מגונה ,ובפרט במעמד המלכים,
ובפרט לאדם מכובד!" .וביאר ,שעצה זו היתה שייכת לפתרון החלום.
כלומר ,יש שהפתרון הוא בבחינת רעיון נאה ,והצעה מסתברת ,ואז יש
להמתין ולראות כיצד יפול דבר ,האם אומנם נכון הוא .עצה כזו אין לתת
אלא אם מתבקשים .אבל יש והפותר בטוח שזה הפתרון ואין בלתו .אמת
שאין להסתפק בה ופתרון שאפשר וצריך לבנות עליו ולפעול לפיו .וזהו
שאמר יוסף הצדיק לפרעה" ,פתרון זה אשר פתרתי לך אינו סברא ,ולא
השערה ואומד ,אלא פתרון ודאי בטוח ,שראוי שתעשה עליו מעשה,
ותתבונן בו כהוגן!".
)מעיין השבוע(
"כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים" )מג,י(
אחד מגדולי האדמורי"ם אמר בראש השנה לפני התקיעות" :לולא"
 אותיות "אלול" .כי לולא התמהמהנו  -כלומר אם לא היינו מאחריםגם את אלול ,כי עתה שבנו זה פעמיים  -כבר היינו צריכים עתה לשוב
פעמיים בתשובה ,גם באלול וגם בראש השנה.
)כרם ציון(

"ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ושילח לכם את
אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכולתי שכלתי"

)מג,יד(
כותב הרב אמרי שפר ז"ל :איתא במסכת שבת )קנא,ב( :כל המרחם על
הבריות מרחמין עליו מן השמים .זה מה שמרמז יעקב אבינו לבניו :ואל
שדי יתן בלבכם רחמים שתרחמו על אחרים ,לפני האיש  -כלומר עוד
לפני שיתן ה' יתברך רחמים בליבו שירחם עליכם ,ואז תהיו בטוחים:
ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ,כי כאשר תרחמו אתם על
הבריות ,ירחמו עליכם מן השמים .מכאן נלמד מה הוא כוחה של
רחמנות שיכולה לחדור בכל לב ולב ,ואפילו בלבו של השליט לרחם
ולהטיב ,בבחינת ולשון רכה תשבר גרם )משלי כה,טו( .עם ישראל
החזיק מעמד מאות בשנים בגלויות שונות בכל העולם ,כבשה בן שבעים
זאבים ,בזכות הרחמנות שיש בעם ישראל שהם רחמנים בני רחמנים.
זכות זו עמודה לעם ישראל ,והאומות בעל כרחם היו מוכרחים לרחם על
ישראל.
)כרם ציון(


מסופר על הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל,
שציוו עליו מן השמים שיסע לכפר מסויים
כדי ללמוד את מידת הביטחון .לקח הבעל
שם טוב את תלמידיו ונסעו לאותו כפר.
התאכסנו אצל המוכסן מהכפר .המוכסן
היה איש זקן ונשוא פנים ,קיבלם בסבר פנים
יפות ,ושמח מאוד על האורחים שבאו אליו.
למחרת ,בשעת עמידתם בתפילה ,ראו שבא
שוטר אחד משוטרי אדון הכפר ובידו מקל
עבה ,ודפק שלוש דפיקות על השולחן והלך
לו .הבעל שם טוב ותלמידיו שלא הבינו
לפשר הדפיקות ,הסתכלו בפני הזקן וראו
שהוא שמח כבתחילה .כעבור חצי שעה,
אחרי התפילה ,שב השוטר ודפק שוב שלוש
דפיקות על השולחן והסתלק .שאל הבעל
שם טוב את בעל הבית :מה פשר הדפיקות?
אמר לו" :זוהי התראה שעלי להביא היום
לאדון את דמי החכירות של הכפר .אם
אחרי שלוש התראות כאלו אין מביאים לו
את הכסף ,הוא לוקח בשבי את המוכסן ובני
ביתו" .אמר לו הבעל שם טוב :משלוותך
ניכר כי הכסף בידך ,על כן לך קודם הסעודה
לשלם ואנו נמתין לך .ענה לו בעל הבית :לפי
שעה אין לי אפילו פרוטה אחת ,אך מן הסתם
יזמין לי ה' ,ועל כן בואו ונסעד במנוחה שהרי
יש לי עוד שלוש שעות .כתום הסעודה ,בא
השוטר בפעם השלישית ודפק על השולחן.
בעל הבית נשאר שליו ורגוע ,בירך ברכת
המזון במתינות ,אחר כך לבש בגדי שבת
ואמר" :עתה אלך לשלם" .שאלו הבעל שם
טוב :האם יש לך כבר את כל הכסף הדרוש?
השיב לו בעל הבית :עדיין אין לי אף פרוטה,
אבל בודאי יזמין לי ה' .הלך בעל הבית
לדרכו .הבעל שם טוב ותלמידיו התייצבו על
המרפסת לראות מה יהיה איתו ,ולפתע ראו
עגלה באה לקראת האיש .כשנפגשו ,החליפו
ביניהם כמה מילים והמשיכו איש בדרכו,
ואחרי זמן קצר נעצרה שוב העגלה .הנוסע
בה קרא לבעל הבית שיחזור אליו והושיט
לעברו סכום כסף .כאשר קרבה העגלה אל
המקום בו עמדו הבעל שם טוב ותלמידיו,
שאלו את בעל העגלה :מה היה לך עם
בעל הבית? השיב להם :הצעתי לפניו עסק
שאקנה ממנו את היי"ש שיעשה בחורף הבא.
מתחילה לא השתויתי איתו במקח ,ורק אחרי
שראיתי כי מתעקש הוא ועומד במקחו...
והלך לדרכו ,הוכרחתי לתת לו כמה שדרש.
ידעתי שהוא איש ישר ונאמן .רציתי להאריך
עימו בדיבור ,אך הוא אמר שהוא ממהר לבית
האדון לתת לו דמי החכירה ...אמר הבעל שם
טוב לתלמידיו :ראו כמה גדול כוח הביטחון.
)תורת הפרשה(

~**




עד כמה צריכים לסבול בשביל השלום?

החיישנים המשוכללים ביותר

החפץ חיים זצ"ל נתייתם מאביו בגיל רך .אימו האלמנה,
אחר עבור שלוש שנים במצבה האומלל – הלכה ונישאה
לאחד מתלמידי ישיבת וולוז'ין ,אשר היה עתה מנכבדי
העיירה ראדין .אביו החורג – רבי שמעון היה שמו – בת
היתה לו מנישואיו הקודמים ,והיה חפץ להשיאה "לעילוי
הצעיר" ,הוא בנו החורג אשר לימים נודע כצדיקו של
עולם הוא "החפץ חיים" ,אבל בני משפחתו מאנו להסכים
להצעה זו ,מחמת כמה סיבות :היתה בוגרת ממנו בכמה
שנים ,אין לה ייחוס ,אין לה נדונייה מכובדת כראוי לבן
גילו ,ולא עוד אלא שבו בזמן גדולי עשירי העיר וילנא
לוטשים עינם עליו .אבל מול שיקולים נכבדים אלו ,היה
עומד וניצב שיקול אחד – נגדי ,והוא :שלום הבית של בית
אימו ואביו חורגו ,שהרי נודע לו לרבי ישראל מאיר ,שבאם
ימאן להצעתו של אביו חורגו ,יגרור הדבר חיכוכים קשים
בין אימו לבעלה .מה היה פסק דינו? – החפץ חיים הכריע
את הכף לזכות אימו ו"שלום ביתה" ,ולא עוד אלא שהלך
ושיכנע גם את בני משפחתו ,שעמדו למכשול להצעה זו,
שגם הם יסכימו לדעתו ...הנה ממעשה נפלא זה של גאון
ישראל וקדושיו ,למדנו שצריך האדם לפעמים לסבול או
להתעלות מעל כל השיקולים ,והעיקר שישכון השלום
בביתו .ברור ופשוט שאף אחד מאיתנו לא הגיע לדרגות
גדולות ורמות כאלו ,וכדברי החזון איש זיע"א" :מי שלא
עבד על עצמו מהשעה הראשונה שנולד ,חפץ חיים
אינו יכול להיות" .אך משהו מעין אותו גדול חובה עלינו
להיות ,ובפרט בנושאי שלום הבית ,וכל
המהדר ומוסיף בזה ,יוסיפו לו מן השמים
חיים טובים ומאושרים.

מסופר בגמרא סוכה )נו (:מעשה במרים בת בילגה
)ממשמר בילגה היתה וכן שמה ,רש"י( שהמירה דתה,
והלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי היוונים .כשנכנסו
יוונים להיכל )בימי מתתיהו בן יוחנן( ,היתה מבעטת
בסנדלה על גבי המזבח ואומרת :לוקוס ,לוקוס )זאב,
זאב( ,עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל ,ואי אתה
עומד עליהם בשעת הדחק? )ועל שם שהזאב דרכו לטרוף
הכבשים ,אמרה כן ,שמכלה ממונם של ישראל בקורבן
התמידין שהיו שני כבשים בכל יום ,מהרש"א( .וכששמעו
חכמים בדבר) ,ולאחר שגברה יד בית חשמונאי( קבעו את
טבעתה וסתמו את חלונה )של משמרתה( .שאלה שם
הגמרא :וכי משום שהיא המירה את דתה ,צריך לקנוס את
אביה? )כלומר ,וכל שכן שאין לקנוס את כל משמרתה(.
השיבה הגמרא :אמר אביי" :כן ,וכפי שאומרים העולם:
שותא דינוקא בשוקא ,או דאבוה או דאימיה" .כלומר ,מה
שהתינוק אומר בשוק ,או ששמע מאביו או ששמע מאימו,
ואף זו אם לא ששמעה מאביה שמבזה את העבודה ,לא
אמרה כן .למדנו מדברי התלמוד עד כמה צריכים ההורים
להיזהר בדבריהם .ובפרט כשמדברים ליד הילדים ,כי
הילדים קולטים היטב כל תיבה ותיבה ,וידברו לכשיגדלו
את דיבורי הוריהם .ואשריהם ההורים שעיקר דיבורם הוא
תורה ומצוות ,חסד ומידות טובות ,שבזה הילדים קולטים
טוב ומפנימים טוב ,וצריך להיזהר שלא יהיו הדברים
חיצוניים בלבד ,משום שאין חיישנים טובים יותר מהילדים
היודעים להבין מה אמת ומה שקר ,וככל שנרבה בדברים
חיוביים ונפעל איתם באמת ,נרויח בזה את עתיד ילדינו,
מה שאין כך אם עושים את הדברים בצורה שיקרית או
אינה עיקבית ,התוצאות הם ...ואשרי העומל וטורח
בבחינת "הזורעים בדמעה" ,שזוכים "ברינה יקצורו".




 Eמה טעם ברכת הנר במוצאי שבת?
עיין בירושלמי ברכות )ח,ה( שכשחטא אדם
הראשון ערב שבת היה ובלילה חשב שעתה
ימות .וכשזרחה השמש אמר מזמור שיר ליום
השבת ,ובלילה לאחר מכן זימן לו הקב“ה ב‘
אבנים הקישן ויצאה אש ,זכר לזה מברכים
על האש ,ולטעם הזוהר הקדוש כדי להכניע
הסיטרא אחרא.

 Eספרדי שנמצא במקום שמבדילים בעמידה,
מה יעשה?

~

שנהג האר“י הקדוש ובעקבותיו עוד צדיקים.

 Eהנשאר בכוס ההבדלה האם אפשר לתת
לנשים לשתותו?
לא יתן מכוס ההבדלה לאשתו ובנותיו ,ויש
אומרים אף לשאר בני ביתו לא יתן.

 Eמדוע נותנים מהיין שנשפך על העיניים?

מנהג הספרדים לעשות ההבדלה מיושב וכך
פסק מרן בשולחן ערוך )רצו,ו( ,אך שנמצא
בבית כנסת שהמנהג לעמוד לא ישנה ממנהגם.

משום חיבוב מצווה ויכוון שיהא לרפואה
לחולי העיניים.

 Eלמדנו שיש עניין להבדיל על נר שעווה,
האם כל שעווה?

 Eילמדנו רבנו הנהגות טובות לסעודה
רביעית.

טוב להדר דווקא בשעוות דבורים )דונג( כפי

טוב לבצוע על לחם משנה ,ובפת חמה ,טוב
להכין מאכל חדש ,ישאר עם בגדי השבת עליו,

יש נוהגים להדליק ארבעה נרות לדוד המלך
ולאליהו הנביא ז“ל ,ולספר בשבחי הבעל שם
טוב.

 Eמי שהולך בשבת בדרכו ועוצרת אותו
מכונית לידע איך מגיעים למקום מסויים האם
מותר להשיבו?
אין להשיב לו אלא יאמר לו שבת היום ,אלא
אם כן שואל אודות בית חולים.

 Eעד כמה צריך להתאמץ בלימוד הלכות
שבת?
חובה קדושה על כל איש ישראל ללמוד היטב
הלכות שבת שהם כהררים התלויים בשערה
וכתבו גדולי הדורות שאדם שלא לומד הלכות
שבת על בוריין לפחות ג‘ פעמים ,כמעט ואין
בנמצא שלא יחלל שבת באיסורי תורה או
דרבנן.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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~
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 Eבברכת השכיבנו אינו חותם "שומר את עמו
ישראל" ,אלא חותם הפורס סוכת שלום עלינו
וכו' .ואם טעה וחתם שומר את עמו ישראל ,אם
נזכר תוך כדי דיבור )שיעור אמירת "שלום עליך
רבי"( ,יאמר מיד הפורס וכו' ,ואם עבר יותר מזמן
זה ,אין צריך לאומרו ואינו צריך לחזור.
 Eבתפילת לחש של ערבית ליל שבת אומרים
ויכולו השמים והארץ וכו' .ואמרו רבותינו
בתלמוד :כל המתפלל בערב שבת ואומר
"ויכולו" ,מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף
להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ,ועוד אמרו
רבותינו :כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו,
שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם מניחים
ידיהם על ראשו ואומרים לו" :וסר עוונך וחטאתך
תכופר" .ולכן יש להרהר בתשובה לפני שאומר
"ויכולו" ,כי הכפרה באה על ידי התשובה.
 Eלאחר תפילת לחש חוזרים לומר כל הציבור
"ויכולו" בקול רם ובעמידה ,והטעם משום יום
טוב שחל בשבת שאין אומרים אותו בתפילה
)שמתפללים "אתה בחרתנו"( ואז צריך לאומרו,
ואגב זה תיקנו לומר בכל השבתות ,וטעם נוסף
כדי להוציא למי שאינו יודע לאומרו .ולדעת

חכמי הקבלה יש צורך לאומרו שלוש פעמים
)פעם שלישית בקידוש( גם בלי הטעמים הנ"ל.
 Eכשחוזרים הקהל לומר "ויכולו" לאחר
תפילת לחש ,לא יוסיפו לפני כן את התיבות
"יום השישי" כמו בקידוש ,אלא יתחילו מ"ויכולו
השמים" ,שדוקא בקידוש מוסיפים "יום השישי"
כדי להשלים מנין ע"ב תיבות ,מה שאין כן
בתפילה.
 Eאף על פי שמלכתחילה צריך לומר "ויכולו"
כל הציבור יחד ,מכל מקום גם יחיד שמתפלל
בביתו חוזר לומר "ויכולו" ביחידות לאחר שסיים
תפילת עמידה ,וכן יחיד שמתפלל בבית הכנסת
ולא הספיק לסיים תפילתו עד שהקהל אמרו
כבר "ויכולו" – חוזר לומר ויכולו ,וכל שכן לפי
הקבלה שיש טעם על פי הסוד לומר ויכולו
שלוש פעמים.
 Eאם טעה והתחיל תפילת חול ונזכר באמצע
הברכה של אחת מברכות העמידה ,גומר אותה
ברכה ומתחיל של שבת ,בין אם נזכר באתה חונן
ובין אם נזכר בברכה אחרת משאר הברכות ,והוא
הדין בתפילת שחרית או מנחה .אבל אם טעה
במוסף פוסק אפילו באמצע הברכה ומתחיל
"תכנת שבת" .ויש לכל אדם ליזהר שלא יטעה
בתפילת שבת ,שאינו סימן טוב וגורם ברכה
שאינה צריכה ,ולכן טוב להתפלל תמיד מתוך
הסידור ולשים כל מעייניו שיתפלל כהוגן.
 Eאומר השליח ציבור ברכת מעין שבע ,אבל
היחיד אינו אומר אותה .וברכת מעין שבע
נתקנה משום סכנת מזיקים ,שבתי הכנסת
שלהם היו בשדות ,ותקנו אותה בשביל בני אדם
שמאחרים לבוא שיספיקו לסיים תפילתם בעוד
ששליח ציבור מאריך בה ,וגם בזמנינו התקנה
לא זזה ממקומה .וטעם זה הוא לפי הפשט ,אבל

לפי הקבלה יש טעם על פי הסוד לברכת מעין
שבע ,והיא כמו חזרת עמידה.
 Eיש מקומות שנוהגים שהציבור אומרים
עם השליח ציבור את ברכת שבע )בלי הברכה
תחילה וסוף ,כי הברכה נתקנה רק לשליח ציבור
ואסור לציבור לאומרה( ממגן אבות בדברו עד
זכר למעשה בראשית ,ויש מקומות שנוהגים
שהציבור אומרים רק קטעים מתוך הברכה ,וכל
אחד ינהג כמנהג מקומו.
 Eבית הכנסת שנוהגים שם הציבור לומר ביחד
עם השליח ציבור את ברכת מעין שבע בניגון
יפה ,ורק השליח ציבור אומר את הברכה תחילה
וסוף) ,והציבור אומרים בלי ברכה תחילה וסוף(,
אין לבטל מנהגם ,אלא אדרבה מנהג זה יסודתו
בהררי קודש ,שעל ידי זה ימנעו מלדבר אחד עם
השני בזמן אמירת ברכת מעין שבע.
 Eאין אומרים ברכת מעין שבע בבית חתנים
ואבלים ,כיון שאין את הטעם שמאחרים לבוא
שיהיו ניזוקים .ומכל מקום בעיר הקודש
ירושלים נוהגים לאומרה גם בבית חתנים
ואבלים ,כיון שקדושתה גדולה מאוד ודינה כבית
מלא ספרים.
 Eאנשים שגרים בבתים גבוהים מאוד כעשרים
קומות ויותר ,ובלילי שבת אינם הולכים לבית
הכנסת הקבוע ,אלא מארגנים מנין באחת
הקומות העליונות ומתפללים שם ,צריכים הם
לומר ברכת מעין שבע ,כיון שסוף סוף מתפללים
הם בכל ליל שבת במנין זה בקביעות ,ובפרט
אם יש שם ספר תורה שאז בודאי שצריך לומר
ברכת מעין שבע.
)השבת והלכותיה(

~ 
'עונשו של יוסף הצדיק על שבטח בשר המשקים'
וּפ ְרעֹה חֹלֵ ם וְ ִהנֵּ ה ע ֵֹמד ַעל ַהיְ אֹר'
'וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנָ ַתיִ ם יָ ִמים ַ
נאמר כאן 'ויהי' לשון צער ,לרמז על צערו של יוסף הצדיק שנתעכב בבית האסורים במשך שנתיים ימים לאחר שהתגשם
פתרונו לחלומו של שר המשקים.
ואמרו רבותינו במדרש ,שהסיבה לכך היא ,שביקש משר המשקים לאחר שפתר לו את חלומו לטובה' ,כִּ י ִאם זְ כַ ְר ַתּנִ י ִא ְתּ
אתנִ י ִמן ַה ַבּיִ ת ַהזֶּ ה' ,והיות שאמר בדבריו שני פעמים לשון
הוֹצ ַ
ית נָּ א ִע ָמּ ִדי ָח ֶסד וְ ִהזְ כַּ ְר ַתּנִ י ֶאל ַפּ ְרעֹה וְ ֵ
יטב לָ  וְ ָע ִשׂ ָ
כַּ ֲא ֶשׁר יִ ַ
'זכירה' ,קיבל עונש מידה כנגד מידה ,שנשכח במשך שנתיים ,כנגד כל פעם שהזכיר הלשון של זכירה ,נשכח למשך שנה.
וביאור הענין שנשכח למשך שנה שלימה כנגד כל זכירה ,כותב רבנו האור החיים הקדוש ,היות שהחלום של שר המשקים
היה בראש השנה שהוא יום הזכרון ,נענש יוסף שהקדוש ברוך הוא מנע את זכרונו באותו יום ,וגם בראש השנה הבא אחריו,
ובראש השנה השלישי שהוא 'מקץ שנתיים ימים' לחלומו של שר המשקים ,נפקד יוסף לטובה ,וכפי שאמרו רבותינו שיוסף
יצא מבית האסורים בראש השנה .ולכן מובן ,שהיות שהוא נשכח בראש השנה שהוא 'יום הזכרון' נשכח למשך כל השנה.
והגורם לכל זה היה היצר הרע ,הנקרא בכינוי 'קץ' וכמו שכתוב בפרשת נח 'קץ כל בשר' כי הוא מחטיא בני אדם ומביא אותם
לקיצם ופטירתם מן העולם ,ומרמז הפסוק 'ויהי' הצער שהיה ליוסף שנשכח למשך שנתיים' ,מקץ' כלומר ,מפני 'קץ' ,שהוא
היצר הרע הנקרא 'קץ'.
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שמעיה כוסיוף
בן יעל

ת.נ.צ.ב.ה

ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

להצלחת

כל התורמים והמסייעים
לעלון בליל שבת
מבית הכנסת
זכור לאברהם
חולון
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