
פרוטה  "תכלה  חז"ל:  של  באיפיון  מצטיינים  דמשיחא",  "עיקבתא  ימי  ימינו, 
מן הכיס, והיוקר יאמיר". מי אינו טרוד בפרנסתו, מי אינו מתמודד עם יתרת 
החובה התופחת, עם יוקר המחייה. הכל אצים רצים, עצבנים ובהולים. הראש 
כולו בעסקים. תשאל מה עם שיעור תורה, קצת עולם הבא, ויסתכלו עליך 
היום,  יגיע  הרי  אבל  לנשום!  פנאי  אין  הלוא  מדבר,  אתה  מה  על  בפליאה. 
והריצה תיפסק. ועל אותו יום אמרו חז"ל: עני בא לדין, שואלים אותו: "מפני 
מה לא עסקת בתורה?" – איזו שאלה! עסוק היה, טרוד למעלה ראש! ואכן, 
כך משיב הוא: "עני הייתי וטרוד בפרנסתי!", כלום לא די שלא נהניתי בעולם 
עני  היית  "כלום  לו?  עונים  מה  הבא?...  העולם  את  ממני  ישללו  עוד  הזה, 
יותר מהילל?" – הילל היה חוטב עצים, ובכל יום השתכר טרפעיק (כעשרה 
כניסה  דמי  גובה  שהיה  המדרש,  בבית  הפתח  לשומר  נתן  חציים  שקלים). 
לניקיון ותחזוקה, מאור והסקה, כדי שירשה לו להיכנס לשיעור של שמעיה 
ואבטליון, גדולי הדור, ומחציו השני – פרנסתו ופרנסת משפחתו. מחמישה 
שקלים, לחם לאכול. בקושי. יום שישי אחד ירדו שלגים כבדים, ונבצר ממנו 
לחטוב עצים. לא היה לו כסף לצורכי שבת, ולא לתשלום דמי הכניסה. מה 
עשה? טיפס לגג והאזין מבעד לארובה. ירדו עליו שלגים בגובה שלוש אמות 
(כמטר וחצי) וכמעט קפא למוות, לולי גילוהו מבעוד מועד. הנה, כך צמח נשיא 
ישראל, הילל הזקן, שאמרו עליו שראוי הוא להשראת השכינה כמשה רבינו! 
הגמרא אומרת, שנשים זוכות לעולם הבא שמאפשרות הן לבעליהן לשקוד 
על תלמודם וללכת לשיעורי תורה. כמה עולם הבא מוכן לרעיה, שאיפשרה 
לבעלה להיות גדול הדור! אך שוב לענייננו: אשרי רעיותיהן של גדולי הדור, 
שעליהן אמרו רבותינו: "שלי ושלכם (של תלמידיהם) – שלה הוא!" – אבל מכל 
אישה בישראל נדרשת מסירות מעין זאת, בבואה קלושה: לשלוח את הבעל 
לשיעור תורה. לדרבן אותו ללכת, למרות עייפותו. ואז, תיטול חלק בתורתו. 
ובפה מלא יאמר על התעלותו: "שלי, שלה הוא!". ויותר מכך, מעניין פרשתינו 
ובאספקלריית ימי הדין הבאים לקראתנו לשלום: בפרשת השבוע קוראים אנו 
על המסית והמדיח לעבור עבירות ולהתנתק מהבורא. ונצטווינו לענשו בכל 
חומר הדין: "כי ביקש להדיחך מעל ה' אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית 
עבדים!". אבל יש שם ציווי נוסף, לאו מדאורייתא: "לא תחוס עינך עליו, ולא 
תחמול ולא תכסה עליו!" ולמעשה, סידרת איסורים שנימנו כלאוין נפרדים, 
זכות  עליו  נלמד  ושלא  מעונשו,  המסית  את  להציל  נשתדל  שלא  ועניינים 
אפילו אם יודעים דבר מה לזכותו, ולומר כל מה שיודעים לחובתו. ולאו דוקא 
המסית לעבודה זרה, אלא – כלשון רבינו יונה זצ"ל ב"שערי תשובה": "הוזהרנו 
הן  ומעתה,  אדם".  בני  והמכשילים  המחטיאים  על  ולרחם  לחמול  שלא  בזה 
"מידה טובה מרובה ממידת פורענות", וממהרים להביאה: מי שגורם לחבירו 
ודאי  בו,  להשתתף  ומדרבן  מעודד  תורה,  בשיעור  ומזכהו  מצוות  להוסיף 
ובעמדו  והמחטיא.  המסית  כלפי  מההנהגה  הפוכה  תהיה  כלפיו  שההנהגה 
למשפט עם כל באי עולם ביום הדין הממשמש ובא, ישתדלו להצילו מעונש 
– וילמדו עליו זכות – וישתקו מללמד עליו חובה! מה צריך יותר, כדי לזכות 
בדין! מה צריך יותר, כדי לקבל שנה טובה, בה תתמלאנה כל משאלות הלב 

לטובה!

(מעיין השבוע)

השבת זכינו לשתי קדושות. קדושת השבת 
וקדושת ראש חודש. זהו, חודש אלול הגיע. 
רבתית  הכנה  צריכים  המשחקים.  נגמרו 
ליום הדין הגדול והנורא בו יכתבו מאורעות 
כל שנה גם מי שהיה רדום ורדוד במשך כל 
השנה, חייב כעת לאזור כגבר חלציו ולהכין 
לנו.  יש  גדול  מזל  השנה.  לראש  עצמו  את 
אבינו שבשמים הוא מלך מוחל וסולח, חפץ 
להתקרבות  הוא  ומייחל  בניו  בתשובת  הוא 
שלנו. אל לנו להיות שאננים, אל לנו לחשוב 
שיש עוד זמן. הזמן קצר והמלאכה מרובה. 
בימים  ובמצוות  בתורה  להרבות  חייבים 
עוז.  ויתר  שאת  ביתר  לשלום  עלינו  הבאים 
צריכים אנו להתחזק במידות טובות וביראת 
שמים טהורה כדי שנטה את הכף שלנו ושל 
כל העולם כולו לזכות. כולנו רוצים להכתב 
יותר.  מוצלחת  שנה  יותר,  טובה  לשנה 
מיראת  חוץ  שמים  בידי  הכל  בידינו.  הדבר 
ב"ה  נטיב  כך  בזכויות,  שנרבה  ככל  שמים. 
גם  שלמה!  לשנה  והחתימה  הכתיבה  את 
שם הפרשה מזהיר ומתריע, מצהיר ומכריז 
חודש  נכנסנו,  אליו  קדוש  חודש  אותו  על 
ראשי  "ראה"  שכן  והסליחות,  הרחמים 
תיבות ראה אלול הגיע! הקב"ה ישתבח שמו 
"ראה  ואומר:  מכריז  הפרשה  בתחילת  לעד 
אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה. את הברכה 
אם תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם אשר אנכי 
תשמעו  לא  אם  וקללה  היום.  אתכם  מצוה 
אל מצוות ה' אלקיכם וסרתם מן הדרך אשר 
אנכי מצוה אתכם היום, ללכת אחרי אלקים 
אחרים אשר לא ידעתם". לכולנו יש בחירה 
לבחור בתורה ובמצוות, לדבוק בדרך החיים 
נבחר  וההפך...  די,  בלי  עד  לברכות  ולזכות 
בדרך המלך - מלכו של עולם ונזכה לטובה 

ולברכה, לישועה ולגאולה.

הכנה רבתית!

א. השמים כסאי  ס. עניה סוערה
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"את הברכה אשר תשמעו" (יא,כז)
בתחילת פרשת בחוקותי תולה הכתוב את הברכות בכך שנהיה עמלים 
בתורה, ואילו כאן תולה הכתוב את הברכות בקיום המצוות. והאמת, 

שהאחד תלוי בשני, וכמו שכתב שם רש"י: "אם לא למד, כיצד ידע מה 
לעשות". הרי שעמל התורה וידיעתה הם התנאי לקיום המצוות. וזהו 
שכתב בעל הטורים: "את הברכה אשר תשמעו", סופי תיבות תורה. 
שבזכות התורה נוכל לקיים המצוות ולזכות בכל הברכות! והתורה 

היא הערובה לביטול יצר הרע, כמו שאמר הבורא: "בראתי יצר הרע - 
בראתי לו תורה תבלין", ואזי יכול הוא לקיים המצוות באין מפריע. ועל 
כן תיקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה: "השיבנו אבינו לתורתך" - ובכך 

"וקרבנו מלכנו לעבודתך".

(מעיין השבוע)

"והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם, וסרתם מן 
הדרך" (יא,כח)

רבינו יצחק עראמה זצ"ל כתב, שדרך הברכה אחת היא ותו לא: אם 
שומרים את המצוות, ואין סוטים ימינה ושמאלה. אבל דרכי הקללה 

מרובים עד מאוד. משל למה הדבר דומה? ללוח קליעה למטרה. היריה 
הקולעת, אחת דרכה. ואילו השגויות, לאין סוף! וזהו שנאמר: "וסרתם 

מן הדרך" - הטובה, האחת, "ללכת אחרי אלקים אחרים", כה רבים!

(מעיין השבוע)

"איש כמתנת ידו כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך" (טז,יז)
כתב בפתוחי חותם: אפשר לרמוז כפי מה שאמרו רבותינו (אבות ג,ז): 
"תן לו משלו שאתה ושלך שלו", והיינו שבא משה רבינו כאן להזהיר 
את ישראל ואמר להם, אל ירע בעיניכם במתנות עניים, שהרי הקדוש 

ברוך הוא נתן לכם מה לתת, והוא ציוה לכם ליתן לעניים, נמצא 
שמשלו אתם נותנים. וזהו שאמר הכתוב: "איש כמתנת ידו", וזו המתנה 
שאתה נותן אל ירע בעיניך, שהרי לא נתת משלך כלום, אלא "כברכת 
ה' אלקיך אשר נתן לך". או אפשר לומר שבא לרמוז שצריך לתת בעין 
יפה כשם שנתן הקדוש ברוך הוא בעין יפה. וזהו שאמר הכתוב: "איש 
כמתנת ידו", ובלבד שתהיה "כברכת ה' אלקיך", דהיינו כמו שהוא נתן 

לך, כך אתה צריך ליתן בעין יפה.

(תורת הפרשה)

"כי יסיתך" (יג,ז)
כתב האבני אזל: מאמר מענין מצינו בירושלמי (סנהדרין פ"ז) האומר: 

"מסית אומר בלשון הקודש ומדיח אומר בלשון הדיוט". יש כאלה 
שמבקשים להדיח את בני הנעורים שלנו מדרך היהדות על ידי לשון 

הקודש. מקנאים הם לכבודה של לשון הקודש ושואפים להפיצה 
בקרב הנוער, ודוקא בלשון זו לוכדים הם נפשות מישראל ומנתקים 

אותן מדרך התורה. מאידך יש כאלה המבקשים להדיח בנינו לעבודה 
זרה של כפירה ופריקת עול על ידי קנאה לכבודה של השפה היהודית, 
זו לשון ההדיוט המדוברת בפי המוני יהודי הגולה. מכל מקום מסיתים 

ומדיחים הם, גם בעשותם זאת בלשון הקודש וגם בעשותם זאת 
בלשון הדיוט, ויש להיזהר מפניהם. ברם, לפי הדין מסוכן המסית 

יותר מן המדיח, אומנם דוקא משום שהוא משתמש בקדושה 
ומטיף את כפירתו בלשון הקודש...

(מעינה של תורה)

מעשה באדם אחד שנדחף לתוך ביתו של ר' יחיאל מאיר 
ליפשיץ זצ"ל הרבי מגוסטינין. אחד מבני הבית סטר על 
התחיל  החדר.  לתוך  ברשות  שלא  נדחף  אשר  על  לחייו 
מה  לראות  הדלת  את  ופתח  הרבי  שמע  צועק.  האיש 
הרבי  שלח  למחרת  המעשה.  את  האיש  לו  סיפר  קרה. 
את משמשו להודיע שכל בני העיר יתקבצו בבית הכנסת 
כל  לעיני  נזיפה  לקבל  מוכרח  היה  סוטר  ואותו  הגדול, 
הקהל, ולבקש מחילה מאותו אדם. פעם הכריז בעשרת 
כל  שידע  היא  גדולה  מצוה  הציבור:  לפני  תשובה  ימי 
יהודי את דברי רבותינו בעלי התוספות על הכתוב: "אם 
לו...  תשיבנו  השמש  בא  עד  רעך,  שלמת  תחבול  חבול 
כב).  (שמות  אני"  חנון  כי  ושמעתי  אלי  יצעק  כי  והיה 
אם  כי  אליך,  בא המשכון  אע"פ שבדין  וכתבו התוספות: 
שחנון  לפי  צעקתו  שאשמע  מחייבת  המידה  אלי,  יצעק 
שאין  משמע  הרב:  הפטיר  בעוניו.  לראות  יכול  ואיני  אני 
כשהצועק  ואפילו  צועק,  כשיהודי  לשמוע  יכול  הקב"ה 
לצידו!  תמיד  הקב"ה  המשכון,  בענין  כמו  צודק,  אינו 
אולי  מחילה  מכם  "אבקש  הרבי:  כתב  לבניו  בצוואתו 
בהווסרי אתכם בתוכחת מוסר, יצאתי מגדר הדרוש, וגם 

אני מוחל לכם המחילה שלמה".

EEE

פעם נכנס לבית רבי מאיר ליהמן גאב"ד מיינץ, עני טרדן 
נדבה  כדרכו  הרב  לו  העניק  רבות.  תביעות  ובעל  גדול 
בזה  הסתפק  לא  הלה  אך  יכולתו.  מכפי  למעלה  הגונה 
ודרש עוד ועוד. כאן פקעה סבלנותו של הרב, עד שדרש 
כעבור  הבית.  את  הטרדן  יצא  לנפשו.  אותו  לעזוב  ממנו 
כמה רגעים התחיל מצפונו של ר' מאיר לייסרו, שמא לא 
גרונו,  מתוך  מצוקתו  דיברה  אולי  העני,  עם  כשורה  נהג 
מיד  נימוס.  ובחוסר  בתקיפות  לדרוש  אילצוהו  וצרותיו 
שיגר את תלמידיו ובני ביתו שיחפשוהו ויחזירוהו אליו. 
לרחובה  הרב  יצא  עתה  מצאו.  לא  העני  את  לשווא,  אך 
ראה  שמא  שפגש  מי  כל  את  שאל  וחיפש,  הלך  עיר  של 
מאיר  ר'  היה  פרי.  נשאו  לא  מאמציו  כל  אולם  העני.  את 
למה  כליות,  במוסר  מתיסר  רבים,  חודשים  בצער  שרוי 
לא התאזר בסבלנות מספקת, ושמא העליבו שלא כדין. 
הרב,  בית  אל  למיינץ  עני  אותו  חזר  השנה  לתקופת 
ונתקבל על ידו בתרועת גיל, כמוצא שלל רב. ביקש הרב 
את סליחתו ופייסו בכל מיני פיוסין. הלה אשר התקרית 
הרב  את  לראות  השתומם  מזכרונו,  פרחה  שנה  מלפני 
אתר,  על  לו  מחל  כמובן  ופיוסים.  בשידולים  מתמוגג 
לבוא  מנהגו  היה  אז  מני  רחבה.  ביד  כך  על  פיצוי  וקיבל 
שבועות,  מספר  הרב  בבית  ולהתאכסן  למיינץ  שנה  בכל 
ממנו  זכה  לכך  ובנוסף  הבית,  בעל  על  מחסורו  כשכל 

לכבוד מיוחד במינו...

EEE

גאב"ד  סולובייצ'יק  דוב  יוסף  רבי  אצל  ביקר  פעם 
ד"ר  עזריאל  רבי  דברלין  רבה  הלוי",  "בית  בעל  בריסק 
של  בשיח  ארוכה  שעה  שניהם  והפליגו  הילדסהיימר, 
תורה. בתוך הדברים הקשה ר' עזריאל קושיה בדברי הר"ן 
במסכת נדרים. ר' יוסף דוב העיר שהקושיה כבר מוכרת 
לו. אחרי זמן עלה במחשבתו, שמא יש בהערה זו משום 
שמא  מאוד  מצטער  והיה  עזריאל,  ר'  של  בכבודו  פגיעה 
עד  דוב,  יוסף  ר'  של  דעתו  נתקררה  לא  בלשונו.  נכשל 
שכתב לו אגרת, בה מבקש ממנו סליחה על "אשר בעת 
במתכון  שלא  מפי  נזרקה  הקושיה,  את  להציע  שהתחיל 
חלילה, כי כבר שמעתי הקושיה. ובאמת שעברתי בזה על 
מידת המוסר ודרך ארץ, והנני מבקש מכת"ר מחילה על 

זה, ומחכה אנכי על מכתב כת"ר הרם בהקדם".

 (הזהרו בכבוד חבריכם)
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הורים יקרים! אנא!...
השלווים,  המשפחה  בחיי  הפרעות  שהרבה  הוכיח  הניסיון 
כבר  זה  ועל  ילדיהם,  בחיי  ההורים  של  התערבותם  עקב  נגרמו 
התריע ה"חזון איש" זצ"ל ואמר אודות מקרים מסוימים: "האבות 
רוצים  אינם  ההורים  הצרות".  כל  את  שגורמים  הם  והאמהות 
תחת  נתונים  אינם  שוב  ביתם  או  שבנם  החדש,  למצב  להתרגל 
שנהגו  כדרך  עליהם,  לפקח  להמשיך  שואפים  הם  השגחתם. 
את  לראות  מוכנים  אינם  כלל  בדרך  הורים  ברשותם.  בעודם 
החסרונות של בנם או ביתם. תמיד יטילו את האשמה על הצד 
ולתוצאות  ביותר,  קשה  מחלוקת  לידי  להביא  עלול  וזה  השני, 
לימים,  בתם.  את  שהשיאו  הורים  על  מספרים  מאוד.  עגומות 
מאושרת  ביתנו  השיבו:  ביתם,  אודות  על  ההורים  את  כששאלו 
מאוד, היא מצאה לה בעל – ממש פנינה יקרה, הוא משגיח עליה 
בשבע עיניים, אינו מניח לה להשכים קום בבוקר, ואפילו מגיש 
בן.  הורים  אותם  השיאו  זמן  כעבור  המיטה.  אל  קפה  ספל  לה 
למרבה  בננו,  השיבו:  והם  בנם,  של  אושרו  אודות  נשאלו  שוב 
מאחרת  מאוד,  עצלנית  אשתו  ועיקר.  כלל  הצליח  לא  הצער, 
המיטה...  אל  לה  להגיש  עליו  קפה  ספל  ואפילו  בבוקר,  לקום 
שיקפידו  ידי  על  רק  זאת  ישיגו  ילדיהם,  באושר  הרוצים  הורים 
לא להתערב בחייהם כהוא-זה. אין לבקר אצלם לעתים קרובות 
להודיע  רצוי  מדי.  ארוכה  שעה  ימשך  אל  ביקור  וכל  מדי,  יותר 
קרוא.  בלתי  כאורח  פתאום  להופיע  ולא  ביקור,  כל  על  מראש 
ייעשה  הבת,  או  הבן  בחיי  התערבות  דורשות  הנסיבות  כאשר 
שייכות  להם  שאין  זרים  ידי  על  אלא  ההורים,  ידי  על  לא  הדבר 
ולהשיג  לפעול  ויודעים  המבינים  אנשים  למשפחה,  ישירה 

תוצאות טובות בהתערבותם.
יודע אני ממקרים (לא מעט) שזוגות התגרשו ונשארו אומללים 
עד היום מחמת שנתנו להורים... צריך לכבד את ההורים, להכיר 
טובה, להוקיר את מעשיהם, אך את הבית לבנות יחד. והדברים 

ידועים ומופיעים בספרים לרוב, ומי שלא יודע 
להסתדר... ירוץ לרב פן...  

האם יאמרו אחריך קדיש?
אחד  אדם  שראה  עקיבא  ברבי  מעשה  מספרים:  ז"ל  חכמינו 
שהיה שחור כפחם, והיה טעון על ראשו מטען עשרה בני אדם 
ואמר  והעמידו,  עקיבא  רבי  עליו  גזר  הסוס,  כמרוצת  רץ  והיה 
לו: למה אתה עושה עבודה קשה כזאת? אמר לו: בבקשה ממך 
רבי  לו  אמר  עלי.  הממונים  אותם  עלי  ירגזו  שמא  תעכבני  אל 
יום  ובכל  אני,  מת  האיש:  אותו  לו  אמר  מעשיך?  מה  עקיבא: 
לו  אמר  בהם.  אותי  ושורפים  עצים  לחטוב  אותי  שולחים  ויום 
רבי עקיבא: בני, מה היתה מלאכתך בעולם שבאת ממנו? אמר 
לו: גבאי המס הייתי, והייתי נושא פנים לעשירים והורג עניים. 
אמר לו רבי עקיבא: כלום שמעת מן הממונים עליך אם יש לך 
תקנה? אמר לו: בבקשה ממך אל תעכבני שמא ירגזו עלי בעלי 
יכול  שאינו  דבר  מהם  שמעתי  אלא  תקנה,  לי  שאין  פורענות, 
להיות שאילו היה לי בן שהוא עומד בקהל ואומר: "ברכו את ה' 
המבורך", ועונים אחריו: "יהא שמיה רבא מברך" – מיד מתירים 
אותי מן הפורענות, אך אני לא הנחתי בן בעולם, אלא שעזבתי 
את אשתי מעוברת ואיני יודע אם ילדה זכר, ואף אם ילדה זכר 
– מי ילמדו, שהרי אין לי אהוב וידיד בעולם. באותה שעה קיבל 
עליו רבי עקיבא לילך ולחפש אם הוליד בן כדי שילמדו תורה 
ויעמידו לפני הציבור, אמר לו רבי עקיבא: מה שמך? אמר לו: 
הלך  לודקיא.   – עירך?  ושם  שושבינא,   – אשתך?  ושם  עקיבא, 
ומצא את בנו ולמדו לומר קדיש ושוב למדו תורה עד שנעשה 
לרבי  ואמר  ושמח  לבן  לבוש  בחלום  הנפטר  ובא  תורה  מלמד 
עקיבא תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי שבשעה שאמר בני 
קדיש פקעו לי את הדין וכשלמד תורה הכניסוני לגן עדן ועתה 

שמלמד תורה מעלים אותי מדרגה לדרגה.
הלב שותת דם בראותי לא אחד ולא שניים ששוכחים את האבא 
והאמא... ופעם ניגש אלי אדם שאביו הוריש לו למעלה ממליון 
אברך  להשכיר  ורצונו  בעסקיו  שטרוד  לי  ואמר  (בדוק),  דולר! 
וכלימה,  בושה  ש"ח.  חמישים  לשנה?  נתן  וכמה  קדיש  שיאמר 
לא על הבן אלא על האבא שזו הסחורה שהשאיר. אנא נחוס על 
עלינו  שיגנו  כדי  ולמצוות  לתורה  בנינו  את  ונחנך  נפשינו 

בזה ובבא ואשרי הזוכה.

E  מי שפגע בחבירו האם גם בזה יש ענין
של זריזים מקדימין או שיש ענין גדול יותר 

קודם כיפור?

יזדרז שעה אחת קודם. ומדוע יתן לו להצטער 
עד לערב יום כיפור?

E  מתנה לאשתו  לקנות  מחויב  הבעל  האם 
לראש השנה?

ברכה  ישא  זה  ובזכות  אותה  וישמח  ישתדל 
מאת ה‘.

E  האם השבוע האחרון של השנה מתקן ע“י
תשובה את כל ימות השנה החולפת או השבוע 

הראשון של השנה?

יש אומרים כך ויש אומרים כך ויקפיד ויזהר 
וידקדק בשניהם.

E  מהי גזל  מי  את  יודע  ולא  שגזל  אדם 
תקנתו?

יעשה צרכי רבים ושב ורפא לו.

E  בלא אדם  לצלם  או  להקליט  מותר  האם 
ידיעתו?

וטוב  גזל  איסור  בכלל  שהוא  סוברים  יש 
להזהר בזה.

E  האם יש באמת כוח בקבלה שמקבל בימים
טובים  לחיים  ולהחתם  להכתב  לזכותו  הללו 

ולשלום?

כך מקובל מגדולי המוסר זיע“א.

E  נטילת בזמן  תורה  דברי  לדבר  מותר  האם 
ציפורניים?

נהגו להקל בזה.

E  גן לילדי  עבודות  לעשות  מותר  האם 
ממוצרי פסטה שאח“כ הולכים לאיבוד?

בשו“ת רביד האברך ח“א האריך בזה בתשובה 
להקל בזה.

E  האם יש עניין לקדש בטבעת כסף, או שגם
טבעת זהב, טובה היא?

בטבעת  לקדש  הקבלה  פי  על  נוהגים  יש 
וזהב  עולות  אותיות  הם  שכסף  משום  כסף 
להלכה  חיוב  בזה  אין  אך  יורדות  אותיות  הם 
מתוך  שתתקדש  הכלה  כרצון  הכל  ויעשה 

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

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

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 
שאנו  אומרים  ויש  מצרים  בגאולת  ישראל 
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 
במילים:  לכוין  יש  הקבלה  פי  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 
הזקנים  ועל  עליהם  להכביד  שלא  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  אלקיך  לעולם  ה'  "ימלוך 
הללוקה". ונוהגים לתת לילדים לומר זאת 
הציבור  כל  חוזרים  מכן  לאחר  אחת,  פעם 
אומרים  מכן  ולאחר  ביחד  זאת  ואומרים 
ובנגינה,  רם  בקול   " לה'  הבו  לדוד  "מזמור 

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. 

 (באר השבת)

’ההסתכלות בפניו ודרכיו של הצדיק - מביאה ברכה לאדם‘
’ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה‘:

רבינו האור החיים הקדוש מבאר, שבדרך כלל כדי שהמנהיג יוכל להוכיח את העם שיבחרו בדרך המנחילה חיי עולם הבא, וימאסו בתאוות 
של העולם הזה, יש צורך שהמנהיג יכיר ויידע ויטעם את העולם הזה, כי אם איננו מכיר את העולם, יגידו האנשים, אם היה טועם טעם 

הנאות של העולם הזה לא היה מואס בתענוגיו. ובמקביל, יש גם צורך שיכיר גם את חיי עולם הבא, כי טבע האנשים להאמין יותר לאדם 
שהיה במקום מסויים, ומספר מה שראו עיניו, ולא כשמספר מתוך אמונה. 

ומשה רבנו הוא הדוגמא הקלאסית לכך, שהרי הוא עלה לשמים, וגם היו לו תענוגי עולם הזה, שהרי היה ’מלך גדול ועשיר גדול וגיבור 
גדול‘, ולכן כשמשה רבנו אומר לבחור בטוב, יאמינו לו בני ישראל ויקבלו את דבריו.

ובזה מפרש רבינו הקדוש את המילים ’ראה אנכי‘, שלפי פשוטו של מקרא, תיבת ’ראה‘ מוסבת על הברכה והקללה שנותן לפניהם, אולם 
רבינו הקדוש מוסיף לפרש שתיבת ’ראה‘ נסמכת לתיבת ’אנכי‘, כדי להורות לעם ישראל, שיביטו ויתבוננו כי משה רבנו הוא זה שנותן 

לפניהם את הבחירה בין הברכה והקללה, כי משה רבנו אומר להם ראיתי גם את חיי העולם הזה, וגם את חיי העולם הבא, ועל ידי זה יטו 
את אזנם לתוכחתו ויסכימו לבחור בצד הברכה והטוב, וכמו שמשה רבנו הכיר את שני העולמות, והעדיף לבחור בחיים העליונים. 

ומצינו לגדולי האדמורי“ם, האדמו“ר רבי אהרן מטשערנוביל, והאדמו“ר רבי יצחק מאיר מגור בעל החידושי הרי“ם, שלמדו מדברי רבינו 
הקדוש, שעצם ההבטה בפניו של משה רבנו תביא להם ברכה, וזה הפירוש ’ראה אנכי‘ שעצם ההסתכלות בפניו, ’נותן לפניכם היום ברכה‘ 

זה מביא ברכה וקדושה על האדם המביט בו.
[אור החיים ראה פרק יא פסוק כו]

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

חדש!
קיימת אפשרות
לשליחת העלונים

בדואר
052-7647449

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שרה בת חבצי
כא' בניסן תשע"ח

ת.נ.צ.ב.ה


