
הוא  הרי  תורה,  החזיק  ולא  ועשה,  שמר  ולימד,  אדם  למד  יח):  ז,  רבה  (קהלת  שנינו 
כו),  כז,  (דברים  אותם"  לעשות  הזאת  התורה  דברי  את  יקים  לא  אשר  "ארור  בכלל: 
רחמנא ליצלן! זיכני הקדוש ברוך הוא להקים שבעה כוללי אברכים מצוינים ולעמול 
יש  עדיין  קל.  ולא  פשוט,  לא  וזה  דאוריתא.  תמכין  להיות  יהודים  לזכות  בהחזקתם, 
ברוכות,  משפחות  בעלי  ובריאים,  צעירים  אברכים  מדוע  מבינים  שאינם  יהודים 
אני  מקיים  "ראה,  לי:  שאמר  אמיד,  יהודי  בבית  ישבתי  בפרנסה.  ולא  בתורה  עמלים 
פסוק ככתבו, "בזעת אפיך תאכל לחם, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך", וברוך השם לא 
חסר לי ואל יחסר. אבל תסביר לי מדוע עלי להעניק מכספי שעמלתי עליו כה קשות 
אני  זה  בשביל  בעיה,  אין  נדיבה!"  ביד  אתן  תשכנעני,  אם  יגע.  ולא  עמל  שלא  לאברך 
פה. אמרתי: "הסכת ושמע מעשה שהיה" – מניסיון, סיפור טוב ממוסס כל המחיצות 
המשטרה  מזויפים.  בשטרות  הוצפה  העיר   – וסיפרתי  פתחתי  החומות.  כל  ומבקיע 
פלוני.  ברחוב  הבית  במרתף  הזיוף  שמקור  וגילתה  מודיעין,  גייסה  לפעולה,  נכנסה 
השטרות,  גלופות  ואת  הדפוס  מכונת  את  במרתפו  וגילו  הבית,  על  השוטרים  פשטו 
ניירות הגלם וגיליונות מודפסים. עצרו את בעל הבית, מלמד עני, שזעק חמס: ביקש 
להרוויח כמה פרוטות והשכיר את המרתף, אינו יודע מה עשו בו ואין לו חלק בזיוף! 
מובן שלא האמינו לדבריו: "חזקה מה שתחת יד אדם שלו הוא". העמידוהו למשפט על 
זיוף ומרמה ופגיעה חמורה בכלכלת המדינה. התובע דרש עונש מוות. הסנגור העלה 
את הנאשם על דוכן העדים: "ממה מתפרנס אתה?". "ממלמדות", אמר. "הסבר נא לבית 
המשפט הנכבד מהות עבודתך". "אני מחזר אחר תלמידים, אוסף כשבעה או שמונה. 
מלמד אותם משמונה בבוקר ועד שמונה בערב, מלבד שעתיים בצהריים". "עשר שעות 
שיש  עניים,  מהורים  לדרוש  אפשר  "כמה  מרוויח?".  אתה  "וכמה  הסנגור.  ציין  ליום", 
להם בלי עין הרע שבעה ועשרה ילדים? חצי דינר לשבוע"... "ומזה אתה חי? הלואי! 
לא כולם משלמים, ורבים צוברים חוב"... "והעבודה קשה?", התעניין הסנגור. "על כל 
ליום,  שעות  עשר  במשך  זאטוטים  שמונה  להושיב  קשה  כמה  מושג  לך  היש  שונאי! 
דבר יום ביומו?! ועוד לאלפם חוכמה, ושידעו את תלמודם. והאבות בוחנים, ומביעים 
הבא"...  לזמן  תלמידים  תשיג  ולא  רע,  שם  לך  יצא  בציפיות  עומד  אינך  ואם  ביקורת. 
היה  האם  סוף,  בלי  שטרות  ומדפיס  שלו,  המפעל  היה  "אילו  לשופטים:  הסנגור  פנה 
טורח כך עבור משכורת דלה כל כך?!". והמלמד זוכה... מעשה שהיה הוא, מה דעתך 
עליו?! "מעניין", חיוה דעתו. המשכתי ושאלתי: "אילו היתה לך מכונה כזו במרתף ביתך 
האם  יהלומים,  מכרה  ביתך  במרתף  מגלה  היית  אילו  כמובן.  החוק,  על  לעבור  בלי   –
"בראש  צחק:  הזעום?".  השכר  בגלל  "מדוע,  ענה.  שלא",  "ודאי  כמלמד?".  עובד  היית 
ובראשונה, משום שלא היה לי פנאי! לא הייתי חדל מכריית יהלומים!". "אמת. וכעת 
תבין, שאתה ה"מלמד", עמל אתה כל היום לצבור פרוטותיך. והם, עמלי התורה, כורים 
יהלומים! ולא עבורם בלבד, אלא עבור עם ישראל כולו. שאלמלא תורה לא נתקיימו 
וארץ  שמים  חוקות  ולילה,  יומם  בריתי  לא  אם  כה):  לג,  (ירמיה  שנאמר  וארץ,  שמים 
מפנינים,  חוכמה  טובה  יא):  ח,  נאמר (משלי  בפרוש  והן   – ע"א)  לב  שמתי (נדרים  לא 
וכל חפצים לא ישוו בה, אלו אבנים טובות ומרגליות (ירושלמי פאה פ"א ה"א). ואתה 
שואל מדוע אינם עולים מן המרתף, מדוע אינם פוסקים מכריית היהלומים, כדי להיות 
מלמדים – ואני מציע לך שותפות במכרה היהלומים!". נאות, ותרם בעין יפה. אבל, יותר 
להיות  הוא  נאלץ  ואם  לנצלו –  שלא  וחבל  במרתפו,  יהלומים  מכרה  יהודי  לכל  מזה – 
"מלמד", יראה לעשות תורתו קבע ומלאכתו עראי, ולכרות יהלומים רבים ככל האפשר! 
וה"כתב סופר" זצ"ל כתב, שאביו מרן ה"חתם סופר" זצ"ל מצא את ההוראה בתחילת 
כתית למאור להעלות  זך  זית  שמן  אליך  ישראל ויקחו  בני  את  פרשתנו: "ואתה תצוה 
נר תמיד" (שמות כז, כ), וכתב רש"י: כתית למאור, ולא כתית למנחות. כי בגמרא (בבא 
שהמנורה  בתפילתו)  לדרום  (יצטדד  ידרים  שיחכים  שהרוצה  אמרו,  ע"ב)  כה  בתרא 
בדרום, והרוצה שיעשיר יצפין, כי השולחן בצפון. הרי שהמנורה ונרותיה רמז לתורה, 
והשולחן ולחמיו, וכן המנחות, רומזים לעושר ולפרנסה. וזהו שרמזה התורה: "כתית", 
"ולא  תורה.  בעמל  קבע  תורתו  שיעשה  תורה,  במאור  "למאור",  ויעמול  עצמו  יכתת 
כתית למנחות", שמלאכתו יעשה עראי, וזה וזה יתקיימו בידו כהבטחת חז"ל (ברכות 

לה ע"ב)!
(והגדת)

דיו רב נשפך מקולמוס הזהב של גדולי 
של  ומעלתה  חשיבותה  בגודל  ישראל 
חיים  הלשון.  דהיינו   – הלב  קולמוס 
ומוות ביד הלשון הן זאת יודעים כולנו. 
מתנהגים  האם  אנחנו,  כנים  אם  אולם 
אשר  את  זהב  בפלס  ושוקלים  אנו 
מוציאים אנו מפינו. האם כאשר באים 
לטוב  אלמוני  או  פלוני  על  לדבר  אנו 
ולמוטב, האם נזהרים אנו שאימרי פינו 
יחד  וטובות  בריאות  אחד  בקנה  יעלו 
וכמה  כמה  הלשון,  שמירת  הלכות  עם 
וסייגים,  גדרים  שמירות  הרחקות, 
לא  שחלילה  בכדי  נשק  בעלי  עושים 
שלא  ובמקום  בזמן  אחד  כדור  יפלט 
בנשק  וכמה  כמה  אחת  על  נצרכים! 
הנגיש והזמין כל העת שצריך שמירות 
ואת  וכמובן  וסייגים  גדרים  והרחקות 
שמירת  הלכות   - כולנה  על  עלית 
ומתי  כיצד  אותנו  המלמדים  הלשון, 
נצור לשונך מרע, ומתי מותר ואף מצוה 
מעיל  על  קוראים  בפרשתינו  לדבר! 
הכהן הגדול שהיה "כליל תכלת" ומכפר 
פנינה  יקר,  הכלי  ובעל  הרע  לשון  על 
לים,  דומה  שהתכלת  גילה,  לנו  יקרה 
וכמו שהים יש לו דלתות ובריח ודואג 
כל העת שהמים לא יפרצו החוצה, כך 
גם האדם ינהג בפיו להשתמש בחומות 
על  לעמוד  והחניכיים  השפתיים 
אחת  מילה  ולו  תיפרוץ  לבלי  המשמר, 
שנזכה  בתפילה  ונחתום  כהלכה!  שלא 
לשמור פינו ולשוננו כרצון אבינו ונזכה 

לגאולה השלמה בימינו במהרה!

כליל תכלת!
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"חוקת עולם לדורותם" (כז,כ)
ה',  לפני  בוקר  עד  מערב  ובניו  אהרן  אותו  יערוך  מועד...  "באוהל 
חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל". הנה, ודאי גלוי וידוע לפני 
כתב  וכבר  להחרב,  המקדש  בית  שעתיד  מראש  הדורות  קורא 
בתורתו "והשימותי את מקדשיכם" – אינה בטלה, ורישומה קיים 
פסקה  לא  אורם!  כבה  לא  במקדש,  שדלקו  נרות  ואותם  לנצח! 

השפעתם!
(מעיין השבוע)

"כתית למאור" (כז,כ)
אדם  צריך  לטובה":  ה"חשבה  כתב  (רש"י).  למנחות  כתית  ולא 
תמיד  הוא  חייב  אולם  לב,  ושבור  עצמו  בעיני  "כתית"  להיות 
שלא  יד,  ואוזלת  עצבות  לידי  יביאהו  לא  הלב  ששברון  להיזהר 
ירצה לעשות מאומה, מתוך ההנחה שבין כה וכה לא יהא כל ערך 
למעשהו. שברון לב כזה אינו רצוי כלל. אדרבה, שברון הלב צריך 
להגביר באדם את הרצון לעשות ולפעול ביהדות. אם עד כה לא 
עשה מאומה, חייב הוא להתחיל עכשיו בעשייה. "כתית למאור" – 
על האדם להיות כתית ושבור כדי להגיע לידי מאור – "ולא כתית 

למנחות" – ולא כדי לשקוע בעצבות ובמנוחה של אוזלת יד...
(מעינה של תורה)

"כתית למאור להעלות נר תמיד" (כז,כ)
מאות  ארבע  עמד  הראשון  המקדש  בית  יצחק":  ה"תולדות  כתב 
שנה  ועשרים  מאות  ארבע  עמד  השני  והבית   – ת"י   – שנה  ועשר 
כמנין  רק  האירו  המקדש  בתי  שני  "כתית".  זה  הרי  ביחד  ת"כ.   –
"כתית". אולם בית המקדש השלישי יהיה תמידי ונצחי – "להעלות 

נר תמיד"...
(מעינה של תורה)

"ויקחו אליך שמן זית זך" (כז,כ)
כתב ה"אבני אזל" שפעולתו של משה רבינו היתה תדיר, לפרסם 
ישראל,  עם  של  וייחודו  המיוחדת  קדושתו  את  כולו  העולם  בפני 
"ובמה  אמר:  לפיכך  בישראל.  שורה  שכינה  כי  הכל  יראו  ולמען 
עימנו  בלכתך  הלא  ועמך  אני  בעיניך  חן  מצאתי  כי  איפוא  יוודע 
ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה" (שמות לג,טז). 
בכך  המנורה,  במיוחד  העידה  בישראל  שורה  שהשכינה  זה  על 
לו  שהיתה  פי  על  אף  שלמה,  יממה  דולק  היה  המערבי  שהנר 
היא  "עדות  חכמינו:  שאמרו  כפי  הנרות.  לשאר  שווה  שמן  כמות 
לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל". (שבת כ"ב). לפיכך אמר 
השם יתברך למשה: "ויקחו אליך" – לקיחת השמן למנורה נוגעת 
אליך במיוחד, היא תביא לך תועלת, שכל על ידי המנורה תתגשם 

שאיפתך, שהעולם כולו יראה כי השכינה שורה בישראל...
(פרפראות לתורה)

"ויקחו אליך שמן זית זך... להעלת נר תמיד" (כז, כ)
אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: דוגמא שלכם דומה ליונה. 
כיצד? כשהיה נוח בתיבה, שלח את היונה: "ותבוא אליו היונה לעת 
ערב, והנה עלה זית טרף בפיה" (בראשית ח',י"א). מה היונה הביאה 
אורה לעולם בשמן זית, אף אתם – שנמשלתם ליונה – הביאו שמן 

זית והדליקו לפני את הנר!
(פרפראות לתורה)

זצ"ל  ישעיה  מנחם  רבי  הצדיק  על  מסופר 
התשכ"ה  בשנת  דרכים  בתאונת  (נספה 
שהיה  שנים),  ותשע  שלושים  כבן  בהיותו 
רק  ולא  הרע.  לשון  מלדבר  מאוד  נזהר 
היה  אלא  הרע,  לשון  מלדבר  עצמו  ששמר 
מדברים  אחרים  לשמוע  שלא  מאוד  נזהר 
לשון הרע, זאת לא רק מפני פחד העונשים 
אהבת  מתוך  אלא  החמור,  האיסור  של 
בליבו,  שבערה  ישראל  ואהבת  הבורא 
הרע  לשון  שמדברים  לשמוע  יכל  שלא 
כל  עבירה  שעוברים  לראות  או  יהודי,  על 
שהיא. ומספרים חבריו שכאשר היו חוזרים 
לאוזניו  נשמעים  היו  לפעמים  מהדרשות, 
באוטובוס,  הרע  לשון  מעט  מנחם  רבי  של 
לשמוע  ולא  המדבר  את  לבזות  שלא  וכדי 
"מי  הכתוב:  את  בקול  שר  היה  דבריו,  את 
טוב.  לראות  ימים  אוהב  חיים  החפץ  האיש 
נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור 
כך  ורדפהו".  שלום  בקש  טוב,  ועשה  מרע 
היה שר בקול גדול, וכאשר אותו מדבר היה 
שומע את השירה מפיו של רבי מנחם, היה 
על  וחושב  הרע,  לשון  לדבר  מפסיק  מיד 

דבריו בחיוב.

EEE

זצ"ל,  ממזריטש  הגדול  המגיד  על  מסופר 
לפניו  והתאונן  אחד,  אדם  אליו  בא  שפעם 
שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא 
בעל  אליו  נכנסים  רעים  והרהורים  טובות, 
המגיד  הרב  ציוהו  אותו.  ומבלבלים  כורחו 
שיסע לצדיק רבי זאב מז'יטומיר זצ"ל, שהיה 
האיש  הלך  אחד.  בכפר  מזיגה  בית  מחזיק 
לאותו כפר, וכשבא לבית רבי זאב כבר היה 
דפק  מבפנים.  סגור  הבית  את  ומצא  לילה, 
המתין  לו.  פתח  לא  ואיש  הדלת,  על  האיש 
אין  ושוב  הדלת,  על  שוב  ודפק  מה  זמן 
פותחים לו. היה אז זמן קור, והתחיל להתחנן 
התחיל  מאומה.  הועיל  ולא  לו,  שיפתחו 
לדבר בכעס וברוגז: איך זה, אינכם מרחמים 
על יהודי להכניסו לבית? ומהבית – אין קול 
ואין עונה. כאור הבוקר פתחו לו את הדלת, 
ורבי  ימים,  כמה  שם  והתאכסן  נכנס  והוא 
זאב אינו שואל אותו שום דבר. תמה האיש 
לכאן?  המגיד  אותי  שלח  זה  מה  על  בליבו: 
הנה  בשאלה:  זאב  פנה לרבי  קודם הליכתו 
רבינו המגיד שלח אותי לכבודו, ואיני יודע 
על מה, השיב לו רבי זאב: אני אגיד לך למה 
האדם  כי  ממני,  שתלמד  אלי:  רבינו  שלחך 
הוא בעל הבית, ולמי שאיננו רוצה, אין הוא 

מניחו להיכנס...
 (תורת הפרשה)
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מישהי טרחה כאן!!!
והתאכסן  עיירה  לאיזו  זצ"ל  חיים"  ה"חפץ  ונזדמן  מעשה 
טובה,  ארוחה  לכבודו  הכינה  הרבנית  הרב.  של  בביתו 
המליחה  כבר  שהיא  לעוזרת  למסור  שכחה  טירדה  ומרוב 
היא  גם  שמה  וכדרכה  לבשל,  ניגשה  העוזרת  המרק.  את 
לא  חיים"  ל"חפץ  המרק  את  כשהגישו  בקדירה.  מלח 
העיר כלום, וגמע את התבשיל עד תומו מבלי כל עקימת 
הראשונה  הכף  את  בהגיעו  הרב,  זה,  לעומת  שפתיים. 
והסתכל  לצד,  הצלחת  את  דחה  פיו,  את  עיקם  לשפתיו, 
בתמיהה כלפי ה"חפץ חיים", איך לא הרגיש בדבר. בחשאי 
מבלי שירגישו, החזיק ה"חפץ חיים" בידו של הרב והפציר 
כשהוא  מידי  מלוח  שהוא  יעיר  ולא  המרק  את  שיאכל  בו 
של  המצוה  בהילות  שמרוב  משער  "אני  ואומר:  מנמק 
אם  פעמיים.  המרק  את  העוזרת  תיבלה  אורחים,  הכנסת 
בה  תנזוף  שהרבנית  עלול  וגם  מאוד,  תצטער  מזה  תדע 
להיפך  כלל,  נגיב  לא  אנו  ומריבה.  הקפדה  לידי  ויבואו 
ה"חפץ  התנהגות  מאוד".  טעים  שהוא  המרק  את  נשבח 
במקום  אמיתי.  חסד  של  ומופת  דוגמא  היא  זצ"ל  חיים" 
העוזרת.  של  צערה  על  רק  חשב  הוא  עצמו,  על  לחשוב 
עלינו ללמוד מדוגמא זו על חשיבות החסד בכלל, ובפרט 
טרח  מי  לזכור  לכך,  מחוייבות  לנו  יש  הנישואין.  בחיי 
זוגתינו?  של  חלקה  מנת  היו  טירחות  וכמה  האוכל  על 
לשאר  בנוסף  והחום  המתח  המאכל,  סוג  הארוחה,  תיכנון 
חובתינו  לזלזל?  לנו  מותר  וכי  הבית,  בעול  הטיפולים 
הקדושה  תורתינו  עלינו  שציותה  החסד  מצד  רק  ולו 
אם  לא?  עוד  ומה  להדר  לרומם,  לפאר,  לשבח,  להודות, 
של  מוט  ביתינו,  על  שורה  החסד  מידת  תהי  כן,  נעשה 

לעד.  לנו  לטוב  ילדינו  על  משוך  חסד 

חינוך לכבוד הדדי בין אחים
בספר בני חביבי הביא שרוב הקטטות בין האחים מתחילות 
בעטיים של דברים פעוטים, עליהם הילדים מגיבים לעיתים 
שקשה  מרים  ויכוחים  היא  והתוצאה  מוגזם,  באופן  קרובות 
עם  להתקוטט  להם  שמותר  סבורים  רבים  ילדים  לסיימם. 
אחיהם ואחיותיהם או לדבר עליהם לשון הרע, ואין זה נחשב 
להם לחטא, כיון שהם "רק" אחים ואחיות. זו טעות חמורה, 
והאמת היא שלהכות אח גרוע מאשר להכות אדם זר, בדיוק 
כפי שחמור יותר להוציא דיבתו של אח מאשר לדבר רעה על 
זר. דבר זה נאמר במפורש בפסוק: "תשב באחיך תדבר, בבן 
אמך תדבר דופי". הפסוק אומר לנו שניתן להבין כיצד יכול 
אדם לדבר סרה באדם זר שאין לו כל קשר אליו, אבל הוצאת 
דיבה על אח או אחות הוא מעשה נתעב ובזוי, כיון שבעצם 
מחנכים  לא  אם  מבשרו.  בשר  שהוא  במי  בכך  פוגע  האדם 
ילד לכבד את אחיו ואחיותיו, הוא יפתח יחס דומה גם כלפי 
לא  דיבה,  ולהוציא  להתקוטט  שיתרגל  ברגע  זרים.  אנשים 
יבחין בין אחיו או אחיותיו לבין אדם זר. הרגלים רעים אלו 
יהפכו לחלק בלתי נפרד ממנו, והוא לא יהיה מסוגל לשלוט 
זר  שאדם  יתכן  אבל  לו,  לסלוח  עשוי  אחיו  כמובן,  בעצמו. 
להסתיים  עלול  והדבר  כזו,  התנהגות  לסבול  מוכן  יהיה  לא 
בפגיעה חמורה. כאשר אתם מרגישים שהאווירה בין האחים 
אל  מתלהטות.  שהרוחות  לפני  מיידית,  התערבו  מתחממת, 
ועצרו  ערניים  היו  שליטה.  חסר  יהיה  שהמצב  עד  תמתינו 
בכך  למנוע  תוכלו  מתלהטת.  שהיא  לפני  המריבה  את 
הרבה עוגמת נפש. למדו את ילדיכם להתאמן באהבת איש 
מתאמנים  כיצד  וקטטות.  מוויכוחים  יימנעו  וכך  רעהו,  את 
באהבה? אפשרות אחת היא לשחק משחק בו כל ילד חייב 
אינם  עימם  שיחסיו  אחות  או  אח  על  טוב  משהו  לכתוב 
טובים. הילד שהרבה במציאת מעלות נכונות אצל אחיו יזכה 
על  זה  ואחיות  האחים  להאהיב  נזכה  זו  בדרך  בפרס.ובודאי 
זה ונזכה לבניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך, אכי"ר.

E  הפורים ימי  לקראת  להתחזק  יש  במה 
הבעל“ט?

הקטרוג  שעיקר  משום  ישראל  באהבת 
היה ישנו עם אחד מפוזר ומפורד והתיקון 

היה בציווי לך כנוס את כל היהודים.

E  בתענית שיניים  לצחצח  מותר  האם 
אסתר?

אפשר  הצחצוח  בלי  לאדם  מפריע  אם 
מים  לבלוע  שלא  שיזכור  ובתנאי  להקל 

וכנזכר באחרונים.

E  האם הקהל צריך לעמוד על רגליו בברכה
אחרונה של קריאת המגילה?

נהגו לעמוד.

E  כמשלוח תורה  דברי  לשלוח  מותר  האם 
מנות בפורים?

אין יוצאים ידי חובה אלא בדברי מאכל.

E ?כמה יין צריך לשתות בפורים

יותר מכדי לימודו ויזהר שלא ישתכר ויחלל 
שווה  הצר  שאין  בהתנהגותו  שמים  שם 

בנזק המלך.

E  בלילה הניסים  על  לומר  צריך  האם 
בברכת המזון?

בודאי.

E  כשיש ברית מילה בפורים האם מלין לפני
קריאת המגילה או אחרי?

הדבר שנוי במחלוקת מנהגים וכבר כתבתי 
על זה בספרי באר השמחות בכת“י והמנהג 

פשוט לעשות זאת לאחר תפילת שחרית.

E  אדם שיודע שאם ישתכר לא יברך ברכת

המזון כיצד ינהג?

וכי יקפיד על מנהג ויעבור על מצות עשה 
מהתורה?

E  סעודת לעשות  המובחר  הזמן  מתי 
פורים?

בבוקר  מיד  לעשותה  הקפידו  המקובלים 
לעשותה  הקפידו  החסידים  ועדת  השכם. 
שושן  לליל  ולהמשיכה  הצהריים  בשעות 

פורים וכל המנהגים טובים.

E  מיני שני  דוקא  צריך  האם  מנות  משלוח 
אוכלים או אפשר גם שני מיני שתיה?

חובה  ידי  יוצאים  אך  אוכלים  שיהיו  טוב 
במשקאות ששתיה בכלל אכילה היא.

E  דוקא בפורים  יין  לשתות  חיוב  יש  האם 
בסעודה?

המעלה היא דוקא בסעודה.
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E  "שברך ברכת "מי  יאמר  ציבור  השליח 
לקהל לאחר קריאת התורה וההפטרה ויש 
לשומעים לענות "אמן" על ברכותיו, משום 
שיש מעלה גדולה מאוד לברכה הנאמרת 
ברבים וציבור השומעים עונה "אמן" עליה.

E  בשבת שלפני ראש חודש מברכים את
החודש ותיקנוהו חז"ל דוקא ליום השבת, 
מפני שכל העם נאספים בבית הכנסת וכך 
אומרים  ויש  לכולם.  והיום  הענין  יוודע 
שיש  משום  הוא,  החודש  לברכת  שהטעם 
בזה מעין קידוש החודש, שהיה ראש בית 
הדין אומר "מקודש" וכל העם עונים אחריו 
"מקודש מקודש" ויש מי שאומר שהטעם 
הוא, כדי שידע העם את היום בו יחול ראש 

חודש וכך יזהרו בהלכותיה.

E  בשבת שלפני חודש תשרי אין מברכין
החודש, כדי להעלימו מהשטן שלא יקטרג 

עלינו וכמ"ש: "בכסה ליום חגנו".

E  עומדים הציבור  שכל  פשוט  המנהג 
קידוש  דוגמת  חודש  ראש  הכרזת  בעת 

החודש שהיה מעמד.

E  יש נוהגים לאחוז את ספר התורה ביד
אין  נהגו  שלא  ובמקום  ההכרזה  בשעת 

לעורר על כך.

E  הגאולה על  מתפללים  החודש  בברכת 
לאבותינו  ניסים  שעשה  "מי  באמירת 
וכו'.  אותנו"  יגאל  הוא  גאלם  וממצרים 
הסוברים  יש  שונים:  טעמים  לכך  ויש 
חודש  ראש  שמצות  משום  זאת  שאומרים 
בה  שנצטוו  שבמצוות  הראשונה  היתה 
ישראל בגאולת מצרים ויש אומרים שאנו 
ליושנה  עטרה  השי"ת  שיחזיר  מתפללים 
עדים.  ידי  על  החודש  את  לקדש  נוכל  בה 
משום  זאת,  מזכירים  שאנו  הסוברים  ויש 
את  ודן  הקב"ה  יושב  חודש  ראש  שבכל 
יש לכוין במילים:  פי הקבלה  ועל  ישראל. 
(אשר  "שמן"   ר"ת  ניסים"  שעשה  "מי 
באותיות א"ת ב"ש יוצא בו שם קדוש בי"ט 
פגם  של  החמור  העוון  על  לכפר  המסוגל 

הברית).

E  (בסוגרים) על פי האמור בסעיף הקודם
טוב לכוין קודם אמירת "מי שעשה ניסים" 
לתקן את כל הפגמים אשר צריכים תיקון.

E  נכון לידע זמן מולד הלבנה קודם ברכת
ראש חודש ונוהגים להכריז את זמן המולד 

קודם אמירת "מי שעשה ניסים לאבותינו". 
ויש מקומות שלא נהגו להכריז זמן המולד 
כלל וכל אחד יעשה כמנהג המקום וכמנהג 

אבותיו.

E  התורה ספר  את  שמחזירים  קודם 
והקהל  ציבור  השליח  יאמרו  למקומו 
"אשרי יושבי ביתך" בקול רם ובכונה גדולה 
ואין אומרים "ובא לציון גואל", מפני טורח 
ועל הזקנים  שלא להכביד עליהם  הציבור 
שחרית  שלתפילת  משום  ועוד,  בפרט. 
נוספה קדושה על ידי תפילת המוסף ולכן 
קדושה  תוספת  המנחה  לתפילת  הניחו 

באמירת "ובא לציון גואל".

E  להיכל התורה  ספר  את  כשמחזירים 
ואומרים  רגליהם  על  הקהל  כל  עומדים 
ודור  לדור  ציון  אלהיך  לעולם  ה'  "ימלך 
זאת  לומר  לילדים  לתת  ונוהגים  הללויה". 
הציבור  כל  חוזרים  מכן  לאחר  אחת,  פעם 
אומרים  מכן  ולאחר  ביחד  זאת  ואומרים 
"מזמור לדוד הבו לה' " בקול רם ובנגינה, 

משום שיש בו ז' קולות כנגד מתן תורה.

E  מצוה לכל מי שהספר תורה עובר דרכו
ובפרט  הקדש.  לארון  עד  וללוותו  ללכת 
בתורה)  (הקורא  ציבור  השליח  צריך 

להיזהר בזה ותבוא עליו ברכת הטוב. 
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