
מתחים  של  שנה  קלה,  לא  שנה  של  בסיומה  כי  לב,  בכל  אנו  מייחלים 
אסונות,  אף  מחלות  ותאונות,  פיגועים  הרבה  כה  בה  שהיו  שנה  ומצוקות, 
משפחתו,  ועל  עליו  עבר  אשר  יודע  אחד  כל  נפשו",  מרת  יודע  "לב  והרי 
"אשר ידעון איש נגע לבבו". יודע כמה רחוק הוא מאושר ורווחה, כמה נזקק 
שנה  "תכלה  בנו  יתקיים  כי  איפוא  אנו  מייחלים   – ולשמחה  לבריאות  הוא 
וקיללותיה – תחל שנה וברכותיה". שהשנה הבאה עלינו לטובה תאיר אלינו 
פניה. תהיה שנת רווחה וכלכלה, שנת בריאות ורפואה, שנת ברכה וישועה, 
רצון!  יהי  כן  ואמן,  אמן  כשורה!  בה  ילך  שהכל  שנה  ושלום.  ושבע  חיים 
אולם, מדוע להסתפק בתקוה ובייחול, אם המפתח נמצא בידינו. המפתח 
הבטחה  הקדושה.  בתורה  מפורש  זה,  מפתח  ולברכה!  לטובה  לאושר, 
נצחית, מפורשת. וכך נאמר בפרשת השבוע: "ואתה תשוב – ושמעת בקול 
ה', ועשית את כל מצוותיו אשר אנכי מצוך היום – והותירך ה' אלוקיך בכל 
קודמת!)  הצלחה  מכל  יתירה  הצלחה  לך  יתן  הסופרנו:  ידך (פירש  מעשה 
בפרי בטנך (נחת המילדים!) ובפרי בהמתך לטובה! כי ישוב ה' לשוש עליך 
לטוב כאשר שש על אבותיך – כי תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור מצוותיו 
לבבך  בכל  אלוקיך  ה'  אל  תשוב  כי  הזה,  התורה  בספר  הכתובה  וחוקותיו 
ובכל נפשך!". המפתח בידינו – "כי תשוב אל ה' אלוקיך"! מי שלא יעזר בו 
לפתוח לעצמו – ולבני משפחתו עימו – את שערי ההצלחה, שערי האורה 
והרצון, למה הוא דומה? למשלו של הגאון רבי אברהם ענתבי זצ"ל, ראב"ד 
הלכו  חובותיו  חמורה.  כספית  למצוקה  שנקלע  באדם  מעשה  צובא.  ארם 
ותפחו, והנושים עמדו לעקל כל אשר לו. הלך ברחוב ועשתונותיו נבוכים: 
מהיכן ישיג את ההון העתק הדרוש לו לכיסוי חובותיו. נשא עיניו למרום 
הושיעה  ה',  אנא  לצרה,  נקלעתי  עולם,  של  תפילה: "ריבונו  רחשו  ושפתיו 
נא!". וה' שומע קול שוועה. רוח קלה הביאה לרגליו פיסת נייר. גחן והרימה 
דוכן  ליד  עבר  בדרכו.  המשיך  ומשמים  תוהה  בידו!  הגרלה  כרטיס  והנה   –
הביט  הזכייה.  מספרי  ועליה  כרזה,  היתה  תלויה  מבחוץ  והסתקרן.  פייס, 
חשב:  פניו.  נכמרו  מיד  אך  הגדולה!  בזכיה  שזכה  וראה  והשווה,  בכרטיס 
מפקיד  ללכת  הכרטיס,  את  להציג  הפייס,  מפעל  לבית  לנסוע  עלי  "ומה, 
אצבעותיו,  מבין  לנשור  לכרטיס  הניח  הטירחה!".  על  חבל  לא,  לפקיד... 
והמשיך בדרכו כשהוא תוהה מהיכן יכסה את חובותיו, ושפתיו ממלמלות 
בכאב לב: "ריבונו של עולם, מתי תשמע לתפילתי, ותשלח לי ישועה"... עד 
כאן המשל. והוא כה מקומם – גם כאשר אנו יודעים, שאנחנו הננו הנמשל... 
ושמעת  תשוב  "ואתה  טוב!  בכל  המזכה  בידינו,  ההגרלה"  "כרטיס  שהרי 
"לסובב  מאיתנו?  נדרש  מה  וישיגונו.  הברכות  כל  יבואו  ואז   –  " ה'  בקול 
והמצוות.  התורה  בשמירת  יותר  להקפיד  בתשובה,  להרהר  המפתח"!  את 
התורה  שהרי  לפדיון!  ההגרלה  כרטיס  מהצגת  יותר  אף  קטנה  טירחה  וזו 
לעשותו".  ובלבבך  בפיך  מאוד,  הדבר  אליך  קרוב  "כי  מעידה:  הקדושה 
ורבינו הספורנו זצ"ל מפרש זאת על מצות התשובה. אין קל ממנה! "בפיך 
בפיך  עליו  ולהתוודות  ולהתחרט,  חטאך,  את  בליבך  להכיר   – ובלבבך" 
בהבטחה  ומובטח,  ולעשותן.  המצוות  את  לשמור  "לעשותו",  כך:  ואחר   –
מפתח  את  נאמץ  הבה  ומאושרת!  טובה  בשנה  כך  ידי  על  שנזכה  אלוקית, 

הזהב, ונפתח לעצמינו שערי אורה!
(מעיין השבוע)

את  מזכיר  כה  שלנו  השבוע  פרשת  שם 
למשפט  נתייצב  כולנו  בו  השנה  ראש  יום 
ה'  השנה.  מאורעות  כל  את  לנו  ויכתבו 
ישראל  בית  כל  ואת  אותנו  יזכה  יתברך 
נזכה  שכולנו  ומבורכת.  טובה  לכתיבה 
שלום  שנת  ומתוקה,  משגשגת  לשנה 
גאולה.  שנת  ושלוה,  שלום  שנת  ובטחון, 
שעברה  בשנה  גם  קצת.  ונחשוב  בואו  אך 
יחלנו וציפינו שיכתבו אותנו לשנה טובה, 
שנה בה לא ישמע שוד ושבר בעם ישראל, 
האם נעננו?! כמה יתומים ואלמנות נוספו 
כמה  ומיוסרים,  חולים  כמה  ישראל,  בעם 
צרות ובעיות... אין זה מספיק שאנו מצפים 
ומקוים, מיחלים ומתפללים שתטיב השנה 
הבאה עלינו לטובה מהשנה שעברה, צריך 
ולהתעלות  להשתפר  ולהשתנות,  לקום 
ובחיבה  באהבה  עלינו  לקבל  ה'.  בעבודת 
באהבת  ולהתחזק  יתברך  ה'  מצוות  את 
ישראל כנה. לקבוע עוד ועוד עיתים לתורה 
ולקדש שם שמים. רק זה יעזור, רק דרך זו 
אותנו  לכתוב  יחליטו  בשמים  שגם  תגרום 
ואת כל בית ישראל לשנה טובה ומוצלחת 
בחיבוק  אלו  בימים  שיושב  אדם  יותר. 
ישתנה,  שהמצב  לעצמו  ומדמה  ידים 
עורפו  את  הוא  מקשה  ישתפר,  שהמצב 
הפסוק  עליו  לי,  יהיה  שלום  ואומר  וליבו 
לו"  סלוח  ה'  יאבה  "לא  מדבר:  בפרשתינו 
הללו  בימים  נמצא  ישראל  עם  גורל  וכו'. 
על כף המאזניים, גורל הפרט וגורל הכלל. 
כל  והשתפרות,  צדקה  כל  טוב,  מעשה  כל 
חיזוק באהבת ישראל ובחסד, כל התעלות 
ולהגן,  להועיל  יכולה  ובתפילה,  בתורה 
לשנה  שנזכה  רצון  ויהי  ולנצור.  לשמור 

טובה, ברוכה ומתוקה.

לקום 
ולהתעורר!
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כח' באלול תשע"ח
פרשת ניצבים



"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם" (כט,ט)
כתב בספר מעם לועז: מעשה בזקן אחד שהיה נוטה למות, קרא לכל 
בניו ואמר להם: הביאו לי אגודה של קנים לחים. הביאו לו האגודה. 

נתן את האגודה לכל אחד מהם ואמר להם: האם אתם יכולים לשבור 
את הקנים האלו? נטל כל אחד מהם האגודה והתאמץ בכל כוחו 

לשוברה ולא יכול היה, אמר להם אביהם הזקן: עכשיו תראו כיצד 
אני שוברה. תמהו הבנים והיו מסתכלים זה בזה בתמיהה. נטל הזקן 
האגודה והתחיל מוציא קנה אחר קנה ושוברה. אמר להם הזקן: מזה 
תלמדו לקח, כל זמן שתהיו באגודה אחת, אין אדם יכול להזיק לכם. 

אבל אם תהיו בפירוד ובמחלוקת, תישברו אחד אחד.

(תורת הפרשה)

"והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי 
אלך" (כט,יח)

רבינו יוסף חיים זצ"ל, ה"בן איש חי", פירש שמדובר בעברין מתוחכם, 
היודע את הדין האומר שאם הסנהדרין כולה מחייבת פה אחד, יוצא 

העברין זכאי, ומתכוין לנצל דין זה בשרירות לב, ולעבור עברה גמורה 
בלי צד זכות כלל וכלל, כגון לעבוד עבודה זרה בגלוי ובכל החומרה, 
ובכך להנצל ממיתה, ואינו מבין דבר פשוט, שהדין האמור אינו מקל 
בעונשו אלא מחמיר בו. שאם היה נידון במיתת בית דין, היתה מיתתו 
קלה ונוחה ומכפרת על עונו ומביאתו לחיי העולם הבא. אך עתה "לא 

יאבה ה' סלוח לו, כי אז יעשן אף ה' וקינאתו באיש ההוא ורבצה בו 
כל האלה", וחומרתה כאלף מיתות, ואיך יחשוב האדם להתחמק מיד 

בוראו ומגזר דינו.

(מעיין השבוע)

"למען ספות הרווה את הצמאה" (כט,יח)
פירש רבינו הרמב"ן זצ"ל: על התאוות אמרו חכמים: "משביעו, רעב. 

מרעיבו, שבע". המרגיל עצמו להסתפק במועט אינו חסר דבר, 
מאושר הוא ושמח בחלקו. ואילו הנוהה אחר גירויים הופך את חייו 

למסכת התיסרויות, כי תאותו תפרוק כל רסן ותבקש עוד ועוד 
כשריפה המתפשטת ומכלה הכל. וזהו שנאמר: "כי בשרירות לבי 
אלך - למען ספות הרווה את הצמאה". ההסתפקות והרוויה ייספו 

ויכלו בצמאון נורא שאין להביאו על סיפוקו. טועים הסוברים שיוכלו 
להכנע ליצרם - וגם לשים לו גבול ולקבוע לו מינון. היצר נמשל 

לחיה רעה: משהגיחה מכלובה, טורפת היא בלא מעצור!

(מעיין השבוע)

"את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע" (ל,טו)
כתב המשך חוכמה זצ"ל: לעיל בפרשת ראה נאמר רק "ברכה וקללה" 
ולא "חיים ומוות", לפי שכאן הרי כבר ניתנה מצות תשובה, ומצוה זו 
מטילה על האדם אחריות גדולה יותר מן העבירה גופא, משום שיש 
לו עיצה לשוב בתשובה ואיננו עושה כך. ההימנעות מתשובה מהווה 
עבירה חמורה יותר מן העבירה גופא (שערי תשובה), ואם העבירה 

עצמה מביאה קללה, הרי ההימנעות מתשובה מביאה "מוות" - על כן 
"ובחרת בחיים"...

(מעינה של תורה)

בפרשה הקודמת, בפרשתינו ובפרשה הבאה, קוראים 
אנו על היסורים המזומנים לבוא על העברינים לעוררם 
רבי  הגאון  לפני  שבא  באדם  מעשה  בתשובה.  לשוב 
אברהם הכהן זצ"ל, רבה של ספאקס שבתוניס ושאל: 
"לאחרונה תכפו עלי יסורים וצרות". למה הרע לי ה', 
ומדוע הביאם עלי?", אמר לו: "אספר לך מעשה שהיה. 
כפרי אחד ביקש לנסוע לתוניס, עיר הבירה. אמרו לו: 
אותך  ושם תעלה לרכבת שתיקח  ספאקס,  "לך לעיר 
למחוז חפצך". והוא מימיו לא ראה רכבת! הגיע לבית 
הנתיבות, קנה כרטיס ועלה לקרון. הביט סביבו, וראה 
וישב.  מקום,  בחר  ישיבה.  ספסלי  גדוש  ארוך  חדר 
חופז  זז,  החל  והחדר  צפירה,  נשמעה  לפתע  המתין. 
בקול שקשוק גלגלים! אמר: "מה זאת? חדר - נוסע?!". 
והתמיהה  שאחריו,  ולקרון  הסמוך,  לקרון  והלך  קם 
רק גברה: שורה של חדרים המחוברים זה לזה, וכולם 
וראה  מהחלון,  ראשו  הוציא  עצומה!  במהירות  נעים 
החדרים  מניע  "מה  שאל:  קרונות!  של  ארוכה  שיירה 
מעצמם.  נעים  שאינם  תבין  "ודאי  לו:  אמרו  הללו?". 
והכפרי,  עוצמה!".  רב  מנוע  ובו  הקטר,  הוא  הראשון 
מעצמו  המופלא,  "והקטר  התעצמה:  רק  תמיהתו 
 - הנהג  יושב  שם  שלא!   "ודאי  ואמרו:  צחקו  נע?". 
ידו על ההגה, ורגלו על הדוושה". שב הכפרי והוציא 
הקרונות  בראש  הקטר  את  ראה  לחלון,  מבעד  ראשו 
בחרדה,  קרא  אדם!",  שם  "אין  איש.  בו  ראה  ולא   -
באין   - אחריו  כולה  והרכבת  מעצמו,  נוסע  "הקטר 
לפתע  אך  סוף!".  לה  יהיה  שלא  נסיעה  ויעוד,  מטרה 
ועצרה  מהלכה  האטה  הרכבת  חדה,  צפירה  נשמעה 
הקטר,  את  המנהיג  נהג  שיש  הבין  אז  או  בתחנה. 
ומכוין את מהלכו! מבין אתה - אמר לו הרב - כל עוד 
החיים זורמים כסדרם ומתנהלים על מי מנוחות, עלול 
האדם לחשוב שהם מתנהלים מעצמם, בדרך הטבע. 
הרכבת  כאשר  מחרידה,  צפירה  נשמעת  כאשר  אבל 
עוצרת במהלכה, כאשר צצים עיכובים ומכשולים, או 
שהבורא  ויודעים  זו,  לרכבת  מנהיג  שיש  מבינים  אז 

מכוין את חיינו!

EEE

חברון  העיר  מגדולי  זצ"ל  דיוואן  בן  עמרם  רבי  הצדיק 
כשרבתה  שנה.  וחמישים  כמאתיים  לפני  היה, 
שיסע  עיניהם  ראשיה  בו  נתנו  בעיר,  המצוקה 
היהודי,  הישוב  לטובת  מגבית  ויערוך  מרוקו  לעיר 
הצדיק  נסע  כבדים.  במיסים  בו  התעמרו  שהשליטים 
גאונותו  מלכים.  ובכבוד  בהערצה  והתקבל  למרוקו, 
נודעה בשערים וברכותיו עשו פירות וחוללו ישועות. 
והסיח  טובים  בן  עני  לפניו  בא  פאס,  לעיר  כשהגיע 
לשאת  הוא  ועומד  לפירקו  הגיע  בנו  מצוקתו:  לפניו 
לקבץ  הוא  בוש  להשיאם.  ידו  לאל  ואין  עניה,  יתומה 
בכך.  הורגל  ולא  הוא  מיוחסת  ממשפחה  כי  נדבות, 
לפיכך אינו מספר זאת אלא לצדיק, הזר במקום. אמר 
הכספים  כל  כי  לך,  לתת  אוכל  לא  "כסף  הצדיק:  לו 
שברשותי קודש הם לישוב היהודי בעיר האבות. אבל 
קח נא את גלימת השבת שלי, חפץ מצוה הוא, כדברי 
חז"ל, ותמכרנה לכל המרבה במחיר!". וכך היה. העני 
הצדיק  של  שבת  גלימת  שברשותו  הידיעה  את  הפיץ 
הנערץ, ועשירי פאס התחרו ביניהם מי יזכה באדרת 
הישועות.  פועל  הצדיק  של  בגלימתו  המהודרת, 
לבסוף זכה בה אחד מעשירי העיר תמורת מחיר גבוה, 
הזוג,  לבני  מפוארת  חתונה  לערוך  לעני  שאיפשר 
כאשר הצדיק הנערץ עומד בראש הקרואים ושמחתו 
שגמל.  והחסד  שקיים  המצוה  על  גבול  ידעה  לא 
בשבת, לבש הצדיק את גלימת יום החול. אבל האר"י 
רוחני  לבוש  לנו  נארג  שמהמצוות  גילה,  כבר  הקדוש 

זוהר, והצדיק היה עטוף בו מכף רגל ועד ראש. 

(מעיין השבוע)

לרפואה שלימה המהרה  חן ברכה בת לאה
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הכרת הטוב
הטוב  הכרת  תחושת  את  לנצל  שניתן  הביא,  ורעות"  "אהבה  בספר 
כאמצעי יקר ערך לשיפור השלום בית. ככל שהאדם מכיר באיכות 
ובכמות הטובות שבן זוגו עושה למענו, כך ירגיש יותר אהדה אליו 
והמריבות תתמעטנה. קשה לריב אם מכירים בכל הדברים הנפלאים 
לעומת  מוצדקת,  מסוימת  תלונה  אם  אף  הזוג.  בן  מאת  שמקבלים 
רוב הטובה שמקבל מבן זוגו, התלונה מאבדת ממשקלה. הבעל צריך 
להרהר כמה אשתו טורחת לבשל, לנקות ולטפל בילדים. אם היא גם 
עובדת, היא ממלאה את התפקידים האלו בנוסף להכנסה הכספית 
עבור המשפחה. עליו לתאר כמה היו חייו עצובים ובודדים בלי אשתו. 
מאמציה  את  להעריך  ילמד  אלו,  דברים  לשקול  מזמנו  יקדיש  אם 
על  לחשוב  צריכה  האישה  גם  פעוט.  דבר  כל  על  מלהתלונן  וימנע 
חשוב  טועה.  הוא  שהפעם  אף  על  מבעלה,  מקבלת  שהיא  מה  כל 
לצידה.  העומד  איש  לולא  היה  נורא  כמה  לעצמה  תתאר  שהאישה 
של  החיוביות  תכונותיו  על  לחשוב  צריכה  ואישה  מושלם,  אדם  אין 
אדם  בני  מריבה,  בשעת  השליליות.  באלו  להתרכז  במקום  בעלה 
על  ולכעוס  זוטות  על  להתווכח  עלולים  הם  פרופורציה.  מאבדים 
פעוטי  ענינים  מנפחים  כאשר  היא  איומה  טעות  ימים.  במשך  השני 
הערך ושוכחים את מידת קטנותם. לרוב, מריבות מעין אלו הופכות 
לנושא של כבוד, ושני הצדדים רבים רק כדי להוכיח מי צודק. אדם 
לא מתחתן על מנת להוכיח לבן זוגו את צדקתו. למטרה זו אפשר גם 
להשאר רווק. זה היה זול בהרבה וגורם הרבה פחות צער לאחרים. 
חשוב לזכור שמטרת הנישואין היא לבנות משפחה, ולהעניק. כאשר 
אדם מתקוטט עם בן זוגו, הוא עושה הפך כל זה. חשוב ביותר להמנע 
מלהגיב או להשיב מתוך כעס. ברגע שמבחינים בתחילת מחלוקת, 
בלי  להתקוטט  יצליח  לא  זוגך  בן  לריב.  כדי  שניים  להיות  מוכרחים 
על  לדבר  תתחילו  אז  ורק  מכעסו  להרגע  הזוג  לבן  תן  השתתפותך. 
חדשות  מחשבות  מביא  חדש  יום  לילה.  תנוח  קודם  המריבה.  נושא 
המפסיד.  להיות  תמיד  עדיף  לנצח.  לנסות  אין  לעולם  הבעיה.  לגבי 
היה אמיץ, ואמור לבן זוגך: אתה צודק, סליחה. אם אדם מהרהר בכל 
הדברים עליהם יש לו להכיר טובה, ומתרכז במטרות האמיתיות של 

הנישואין, או אז השלום והשלוה יהיו מנת חלקו 
בביתו.

תשמרו עליהם
שנודע  מרדכי,  שלום  הילד  של  עירו  מבני  מהמשכילים  אחד 
לימים כגאון המהרש"ם מבערזאן זצ"ל, החליט להטות את לבבו 
לדרכי המשכילים. בא הלה בצנעה אל הילד בן השש, ופיתהו 
ללמוד את חוכמת הדקדוק, בהטעימו שמדובר במקצוע קדוש 
שאביו לא רוצה ללמדו כי הוא מעדת החסידים. המשכיל אף 
דקדוק  שידע  חשוב  מדוע  טעמים  וחמישים  מאה  לו  הסביר 
ואת הריוח שירוויח מכך. באותם ימים נסע אביו של המהרש"ם 
אל  בבואם  זצ"ל.  מפרמישלאן  מאיר  רבי  הרה"ק  אל  עימו  יחד 
הצדיק, לקח הצדיק את הינוקא שלום מרדכי על ברכיו, והורה 
בהוסיפו  מפאותיו,  יקצוץ  ושלא  ראשו  שערות  את  לגלח  לו 
כי זקינם, רבי שלום, לא קיצץ את פאותיו כל ימי חייו, והדבר 
מפרמישלאן  הצדיק  הניח  מכן  לאחר  ימים.  לאריכות  סגולה 
לצעוק  והתחיל  הילד,  של  ראשו  על  הקדושות  ידיו  שתי  את 
מנתיבתם,  רגלך  מנע  איתם,  בדרך  תלך  אל  "בני,  גדול:  בקול 
כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם". כך כפל הצדיק את 
הצדיק  לו  הורה  מכן  לאחר  שעה  כרבע  פעמים.  שלוש  דבריו 
שלא ישמע בקולו של אף אחד, רק ילמד מה שאביו יאמר לו, 
על  ראש  ויהיה  מעלה  מעלה  יעלה  בלימודו,  הצלחה  ויראה 
משכיל  אותו  עם  הסיפור  מכל  דבר  ידע  שלא  אביו  ישראל! 
שביקש להטות את לבב בנו, נרעש ונפחד מהדיבורים הבוערים 
כלפידי אש, וחקרו היטב עד שסיפר לו המהרש"ם את סיפורו 

של אותו משכיל. 
ואומנם גם בזמנינו יש מעין סיפור זה כאשר הילדים נחשפים 
ההורים  על  קדושה  וחובה  האסורים,  דברים  ולראות  לשמוע 
עם  מדבר  מי  בדיקות  בשבע  ולבדוק  משמר  מכל  לשמור 
הילדים, מהיכן הם ניזונים, בחברת מי הם מסתובבים, ממה הם 
שקל  הרי  בתחילתם,  הדברים  את  מגלים  וכאשר  מתלהבים? 
לעוקרם מהשורש, אך כאשר נשתרשו הדברים ושבשתא כיון 
ילדינו  לשמור  יעזרנו  וה'  שמים,  לרחמי  זקוקים  אז  על,  דעל 

מכל נזק רוחני וגשמי, לטוב לנו ולהם כל הימים.

E  על השנה  בראש  להתפלל  מותר  האם 
בקשות פרטיות כגון פרנסה וכדו‘?

השכינה  כבוד  על  יתפלל  הראשון  ביום 
להוסיף  רשאי  השני  וביום  שמים  וכבוד 

בקשות פרטיות.

E  פרי על  שמברכים  השנה  דראש  ב‘  בליל 
חדש שהחיינו, האם צריכים לאכול ומתי?

בתוך  אפשר  אלא  מיד  לאוכלו  חיוב  אין 
הסעודה או למחרת.

E  בראש צימוקים  לאכול  איסור  יש  האם 
השנה?

צימוקים הם בכלל ענבים ורק על פי הקבלה 
לא אוכלים ענבים שחורים ובכללם צימוקים.

E  ראש ערב  ליל  בחצות  סליחות  האומרים 
מיד  נדרים  התרת  לומר  יכולים  האם  השנה, 

אחר הסליחות או שזמן ההתרה הוא רק ביום?

לאחר חצות לילה מותר לומר ויש שנהגו גם 
לפני חצות והנח להם לישראל.

E  ,השנה ראש  בערב  להתענות  מומלץ  האם 
ואם כן האם ישלים התענית או שיטעם משהו 

קודם תפילת מנחה?

השנה  ראש  בערב  להתענות  קדמונים  מנהג 
ונזכר בשולחן ערוך ובאחרונים והכל לפי מה 
להתענות  די  החלוש  ובדורינו  אדם,  שהוא 

חצי יום ויעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

E  לפני סעודת ליל ראש השנה נוהגים לקרוא
כמה פסוקים  י“ב פעמים. האם בשנה מעוברת 

יש לקרוא י“ג?

לא שמעתי.

E  ליל של  הסימנים  סדר  את  עורכים  מתי 
ר“ה, לפני הסעודה או אחריה?

יש בזה מנהגים רבים אך הנכון מכולם על פי 
ההלכה זה לומר קידוש וליטול ידיים ולאכול 
להיכנס  מבלי  הסימנים  את  לומר  ואז  כזית 

לספק ברכות ועוד.

E  ראוי איך  השנה,  בראש  המוציא  טיבול 
לעשותו?

ובסוכר,  פעמים  ג‘  במלח  חי  איש  הבן  פי  על 
ויש נוהגים בדבש, ולא אוכל לומר על מנהגי 
דברי  ואלו  שאלו  לא,  ומה  נכון  מה  ישראל 
אלוקים חיים ואנו נוהגים לטבל בדבש בלבד 

אך המלח נמצא על השולחן כל הסעודה.

לעילוי נשמת  שרה בת חבצי  כא' בניסן תשע"ח  ת.נ.צ.ב.ה
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E  שאינה שבת  של  מנחה  בתפילת  מאוד  יזהר 
דומה תפילת מנחה של שבת לתפילת מנחה של 
חול, שבימות החול בזמן תפילת המנחה הוא עת 
שהדינים מתגלים בו, אבל בזמן מנחה של שבת 

נקרא עת רצון ומתעוררים אז רחמים גמורים.

E  בתפילת מנחה של שבת עולים כל העולמות
העליונים ונתקנים על ידינו במדרגה גבוהה מאד. 
וגם בתפילת מנחה זו יכולים אנו להעלות את כל 
תפילות השבוע ולקשר להם כתרים, משום שהיא 
התפילה האחרונה של השבוע. ולכן יזדרז האדם 
להתפלל את תפילת המנחה במיתון ובכונה רבה, 

כי רבו מעלותיה.

E  אמירת לאחר  מוסיפים  המנחה  בתפילת 
ביתך"  יושבי  "אשרי  ומזמור  הקטורת  פיטום 

לומר "ובא לציון גואל" ויש בזה טעמים שונים.

E  'ב ואומרים  הקהל  עומדים  קדיש  חצי  אחר 
פעמים: "ואני תפלתי לך ה' עת רצון" וכו'. וטעם 
המדרש  דברי  פי  על  הוא  הפשט  פי  על  הענין 
שאמר דוד להקב"ה: "רבונו של עולם, אין אומה 
אומות  שכאשר  משום  העולם,  אומות  כשאר  זו 
ופוחזין  הם  משתכרים  ושותים,  אוכלים  העולם 

מכן  לאחר  ומיד  ושותים  אוכלים  ישראל,  ועמך 
זאת,  אומרים  הסוד  פי  ועל  ומתפללים".  באים 

משום שהיא עת רצון כנזכר בזוה"ק. 

E  מעלת פתיחת ההיכל במנחה של שבת קודש
יותר  נשגבה  ומעלתה  גבוה  מכל  היא  גבוהה 
משאר פתיחות ההיכל של שחרית וימים טובים. 
ומאוד יש להשתדל שיפתח את ההיכל התלמיד 
ומעלתה  שבהם  הזקן  או  שבציבור  הגדול  חכם 
ביום  הנעילה  שעת  של  ההיכל  לפתיחת  שווה 

הכיפורים.

E  ושלושת שבת  של  במנחה  התורה  קריאת 
יותר  חשובים  והם  מאוד  מעלתם  גבוה  העולים 
מהעולים של שחרית ולכן טוב להשתדל להעלות 
שבציבור,  הגדול  או  החכם  את  שלישי  לעלית 
שישי  עלית  כנגד  מכוונת  שלישי  שעלית  משום 

של שחרית ויש אומרים שהיא אף גדולה ממנה.

E  מזמור" לומר  נוהגים  התורה  קריאת  לאחר 
ולאחר  מיושב  לאומרו  וראוי  השבת"  ליום  שיר 
מכן יקומו ללוות את ספר התורה בחזרתו לארון 

הקודש.

E  כשאומר בתפילת העמידה "אתה אחד ושמך
של  שמותיו  שכל  הגאולה  זמן  על  יכוון  אחד" 
הקב"ה יתאחדו לאחד ולפי הקבלה יכוון שעתה 
עם  יחד  העולמות  כל  מתחברים  מנחה  בתפילת 

הספירות להיות אחד.  

E  מנוחתם "ועל  מנחה  בתפילת  כשאומר 
יקדישו את שמך" יכוון למסור נפשו על קדושת 

ה'.

E  ערבית בתפילת  לומר  הספרדים  מנהג 
"וינוחו  אומרים:  ומוסף  ובשחרית  בה"  "וינוחו 

קודשך  "שבתות  אומרים  המנחה  ובתפילת  בו" 
וינוחו בם", אמנם ישנם הגורסים לעולם בתפילת 
לומר  היום  ובתפילות  בה"  "וינוחו  לומר  הלילה 
"וינוחו בו" ושניהם ממקור טהור יצאו. וכל אחד 
דברי  ואלו  ואלו  ורבותיו,  אבותיו  במנהג  ידבק 

אלוקים חיים. 

E  לאחר וכו'  אל"  כהררי  "צדקתך  אומרים 
תפילת העמידה. וטעם אמירת ג' פסוקי צדקתך 
הם, משום שבעת המנחה נפטרו משה רבנו ע"ה, 
טעמים  שיש  ואף  ע"ה.  המלך  ודוד  הצדיק  יוסף 
יום  חל  ואם  מכולם.  המפורסם  זה  טעם  אחרים 
שבת בתאריך שאם היה ביום חול לא היו אומרים 
בו תחנון, גם לא יאמרו "צדקתך", אלא "יהי שם" 

או "ה' אדונינו" וכו'.

E  שהוא משום  לעמוד,  יש  צדקתך  באמירת 
אמת  שהוא  הקב"ה  על  עדות  וגם  הדין  כצידוק 

וחותמו אמת ועדות נאמרת בעמידה.    

E  מזמור לומר  מנהגנו  תתקבל  קדיש  לאחר 
"הללויה אודה ה' בכל לבב" בנעימה ובזמרה כל 
שנאמר:  קודש,  לשבת  רמז  בו  ויש  ביחד  הקהל 

"זכר עשה לנפלאותיו".

E  כל יזדרז  המנחה  תפלת  את  כשיסייימו 
ואין  שלישית  סעודה  לסעוד  לביתו  ללכת  אחד 
קובעים שעורים בזמן זה, משום אבלו של משה 
רבנו שנפטר בעת זו ובהיות שהלכה פסוקה היא, 
שחכם שמת כל בתי המדרש בטלים ואין עושים 
שעורים ברבים בשעה זו, אך אפשר ללמוד לבדו 
ביטול  בפני  העומד  דבר  שאין  בחברותא,  או 

תורה.

 (באר השבת)
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