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הנישואין כשמחת הלבנה ברכת

ּוׁשבּועה ּברית לפקדֹו ְְְְְִִָָיזּכֹור

שבועה - וירא ברית. – לך לך
עשרת נחלת ירושת על אברהם עם ברית כורת ה' לך" "לך בפרשת
לזרעָך לאמר ּברית את־אברם ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום פרת. נהר עד  ְְֲַֹ(ֵ�ְִָ&ְֶַ#"ַָ ַ�ַהעמים

ּפרת" נהר הּגדל הּנהר עד מצרים מּנהר הּזאת את־הארץ (בראשיתנתּתי ָ4ִַ4ֶָָ�ֶַ5ְִַֹ�ְִ5ִַַַָָ6ַָ&ְְַָֹֽ
יח) המוןטו, "אב שיהיה העם על ברית וכורת מוסיף הוא המילה בברית .

בישראל. שתשרה השכינה ועל גויים"

נשבע ואלוקים מדרגה עולה הזאת הברית העקידה, אחרי "וירא", בפרשת
שזרעך אברכָך"; ברְך "ּכי – מבורך שתהיה ה'" נאם נׁשּבעּתי "ּבי ְְְְֲִִִִֵֶַָָֻלאברהם:
ּככֹוכבי זרעָך את ארּבה "והרּבה – באיכות גם וכנראה בכמות רב ְְְְְְֲֵֶֶַַַָיהיה
יביא וגם אויביו את ינצח גם ושזרעך הּים"; ׂשפת על אׁשר וכחֹול ְְֲִֶַַַַַַָָהּׁשמים
הארץ". ּגֹויי ּכל בזרעָך והתּברכּו איביו ׁשער את זרעָך "וירׁש – לעולם ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹברכה

נׁשּבעּתי אׁשר – ּבריתי את ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַֹוהקמתי
אחד דבר הן והשבועה הברית ג)לכאורה כו, יח. ו, בראשית רמב"ן כיוון(עי' .

כי לאליעזר אברהם אומר ואעפ"כ ברית, רק נכרתה ישראל ארץ שעל
הארץ את אּתן לזרעָך לאמר לי נׁשּבע "ואׁשר הארץ: על לו נשבע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאלוקים

ז)הּזאת" כד עּמָך(בראשית ואהיה הּזאת ּבארץ "ּגּור ליצחק: אומר ה' גם כך . ְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
אׁשר הּׁשבעה את והקמתי האל הארצת ּכל את אּתן ּולזרעָך לָך ּכי ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻואברכּך

אביָך" לאברהם ועודנׁשּבעּתי יא ה, יג. שמות כד. נ, בראשית וראה ג. כו (בראשית ְְְְִִִַַָָָ
ע"ב) יח ברכות וראה אחד.רבים. דבר הן והשבועה שהברית אומרים יש לכן .

שהרי ממנה. גדולה שהיא ונראה ברית, לא היא שבועה הגמרא לפי אבל
את־ּבריתי "והקמתי מבול: יהיה שלא ברית כרת אלוקים המבול Jְִִֶ4ֲִִַֹאחרי
לׁשחת מּבּול עֹוד ולא־יהיה הּמּבּול מּמי עֹוד ּכל־ּבׂשר ולא־יּכרת 6ְֵַ&6#ְְִֶַֹֽ(ַַ�ִֵ&#ָָָ"5ְְִִֵֶָֹֽאּתכם

יא)הארץ" ט, ישעיה(בראשית ובספר ט). יהיה(נד שלא נשבע שה' כתוב ֶָָֽ
אׁש לי זאת נח מי "ּכי ּכןמבול: הארץ על עֹוד נח מי מעבר נׁשּבעּתי ר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

ּבְך". ּומּגער עליְך מּקצף ְְְְִִִִִַַָָָֹנׁשּבעּתי

הגמרא ע"א)שואלת לו מבול?(שבועות יהיה שלא נשבע אלוקים איפה :
המילים כפל ולכן שבועה. כמו הוא פעמיים אומר שאדם דבר כל כי ועונה

הארץ" לׁשחת מּבּול עֹוד יא)"ולא־יהיה ט, פסוקים(בראשית ארבעה שחוזר , ְְִֶֹֽ6#ַ&ְֵַ6ֶָָֽ

ּבׂשר" ּכל לׁשחת למּבּול הּמים עֹוד יהיה "ולא במילים כך ט,אחר (בראשית ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
כיטו) ערוך", ב"שולחן שנפסקה הלכה הגמרא למדה מכאן שבועה. הוא ,

שבועה זו - להישבע ומתכוון "כן" פעמיים או "לא" פעמיים האומר
ה)מחייבת ס"ע רלז יו"ד הם(שו"ע ושבועה שברית לומדים אנו זו מגמרא .

שונים. דברים שני

הארץ על עֹוד נח מי מעבר נׁשּבעּתי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאׁשר
היא והתשובה ישראל? ארץ על אלוקים של השבועה כתובה איפה כן, אם
כפל מצאנו ישראל ארץ בעניין המילים. בכפל המבול, על בשבועה כמו
ארץ את לאברהם מבטיח ה' לך" "לך בפרשת הבטחות. של כפליים
בין בברית נמצא שהכפל אומרים ויש פעמים. מחמש פחות לא ישראל

תדע". "ידע המילים כפל הארץ על נאמר שם הבתרים,
והשו"ע הרא"ש ה)לדברי רלז אם(ביו"ד רק שבועה מהווה מילים כפל

מ"ידע השבועה את ילמדו לדעתם ולכן לזו, זו צמודות נאמרו המילים
בכפל כתובה מבול יהיה שלא השבועה כי בגמרא גורס הרא"ש לכן תדע".
יצר ּכי האדם ּבעבּור האדמה את עֹוד לקּלל אסף "לא הצמודות: ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהמילים
עׂשיתי" ּכאׁשר חי ּכל את להּכֹות עֹוד אסף ולא מּנעריו רע האדם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻלב

רש"י) דעת וכן כא ח, שבועת(בראשית את שלומדת הגמרא לגרסת אבל .
"לא" שפעמיים אפשר צמודים, שאינם וט'-ט"ו, ט'-י"א מהפסוקים המבול
הפעמים מחמש הארץ שבועת את ללמוד ואפשר צמודים, יהיו לא
לאמר לי נׁשּבע "ואׁשר הפסוק מלשון צמודות. שאינן לך" "לך ְֲִִֵֶַַֹבפרשת
ההבטחות מריבוי היא השבועה כי משמע הּזאת" הארץ את אּתן ְְֲֵֶֶֶַַָָֹלזרעָך

צמודות. שאינן לך" "לך בפרשת

מברית חזקה שבועה – במבול
משמע "בחוקותי" ומפרשת חז"ל מדברי לברית? שבועה בין ההבדל מה
לומדת כך בתנאי. תלויה לא ושבועה בתנאי, שתלוי דבר היא שברית

ע"א)הגמרא יא התכוונו(סוטה הם נתחכמה" "הבה אמרו המצרים שכאשר
שאינו הקב"ה נשבע שכבר במים ונדונם "בואו אלוקים. מול להתחכם

שנאמר לעולם. מבול ט)מביא נד וגו'"(ישעיה לי זאת נח מי בראשית'כי (עיין

יא) ט, בראשית הקדוש אוה"ח ט, סימן מט פרשה וירא אםרבה שגם משמע מזה .
מבול. יבוא שלא גורמת השבועה – חוטאים הם



מברית חזקה שבועה – העגל בחטא
רוצה הוא סיני, הר במעמד ישראל עם ברית כורת שה' אחרי לכן
השבועה את מזכיר משה להצילם כדי העגל. חטא אחרי להשמידם
אׁשר עבדיָך ּוליׂשראל ליצחק לאברהם "זכר ומצילם: נשבע ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹשאלוקים

ּבְך" להם יג)נׁשּבעּת לב, אחרי(שמות שאמרת מה ישראל לעם זכור ְְִֶַָָָ
מי גם להציל מועילה ששבועה משמע ותצילם. נשבעתי", "בי העקידה

העגל. כחטא חמור בחטא שחטא

מברית חזקה שבועה – הגבעונים בפרשת
זהירות. מטעמי להם, נשבע ולא הגבעונים עם ברית כורת יהושע לכן
"וּיעׂש אותה. להפר ישראל בני גם יוכלו הברית, את יפרו הגבעונים Oַַַשאם
נסחפים הזקנים אבל לחּיֹותם". ּברית להם וּיכרת ׁשלֹום יהֹוׁשע ָ(ְִַ&Jְ4ַֻ4ָ5ְִַ6ֶָֹ#ְֶָלהם
מתברר וכאשר העדה". נׂשיאי להם "וּיּׁשבעּו לגבעונים. ֵֵָָֽ&5ְִֶָ�ְִַָונשבעים
יכולים לא - לזקנים שיקרו הם ולמעשה רחוקה מארץ באו לא שהגבעונים
נׂשיאי להם ּכי־נׁשּבעּו יׂשראל ּבני הּכּום "ולא בהם. לחזור ישראל �ְִָ5ְְִִֵֽJֶָ4ְִֵ�Jִֹ4ְְֵבני

ה' חילול וזה ע"א)העדה". מו גיטין .(ראה ֵָֽ5ָ

הברית
גם נכרתה
הר במעמד
וגם סיני
הירדן בעבר
גם המזרחי.
עיבל, בהר
בכל וגם
מילה. ברית
עם לא
אבותינו
אלא בלבד,
אתנו גם

מברית חזקה שבועה – המלך דוד אצל
שאלוקים השבועה את גם בתהילים מזכיר המלך דוד לכן
לדוד "נׁשּבע־ה' לזרעו. שכרותה הברית את וגם לו Pְְִִַָנשבע
אם־ לכּסא־לְך: אׁשית בטנָך מּפרי מּמּנה לא־יׁשּוב ְִִִֵָֽֽ SָֹֽTUִֶ6ְִִָ6ְְִ)Vֱֶָאמת
יׁשבּו עדי־עד ּגם־ּבניהם אלּמדם זֹו ועדתי ּבריתי בניָך  WָOְִִֶSְִֵֹ6 ֲUְֵַ6ְֵֶַ6ֲֵ)ַVְְְִֵיׁשמרּו

ד-ו)לכּסא־לְך" פט, תהלים וכן יא-יג. קלב, נרמז(תהלים זה ודבר . ְִֵָֽ
כיוון תצמיח". מהרה עבדך דוד צמח "את במילים בתפילה
פריו אבל שבועה, יש ועליו בארץ תמיד גזעו ששורש
הוא ולפעמים הברית בשמירת תלוי שלו בבנים שמתגלה

ח"ו. נגדע

מברית חזקה שבועה – ישראל עם אצל
בעשרות ישראל. גאולת על והשבועה הברית עניין הוא כך
הּמצוה "ּכל לאבות. ביחס השבועה מוזכרת בתורה ְִַָָמקומות

ל לעׂשֹות ּתׁשמרּון הּיֹום מצּוָך אנכי ּורביתםאׁשר ּתחיּון מען ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
לאבתיכם" ה' נׁשּבע אׁשר הארץ את וירׁשּתם (דבריםּובאתם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

רבים) ועוד לבבָךח ּוביׁשר בצדקתָך "לא מדגישה: והתורה .ְְְְְְִֶָָֹ
ה' האּלה הּגֹוים ּברׁשעת ּכי ארצם את לרׁשת בא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּתה
נׁשּבע אׁשר הּדבר את הקים ּולמען מּפניָך מֹוריׁשם ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאלהיָך

ּוליעקב" ליצחק לאברהם לאבתיָך ה)ה' ט, .(דברים ְְְְְֲֲִֶַַַָָָֹֹ

הבנים. עם וגם האבות עם גם נכרתה זאת, לעומת הברית,
עיבל, בהר גם המזרחי. הירדן בעבר וגם סיני הר במעמד גם
ה' ּכרת את־אבתינּו "לא נאמר: עליה מילה. ברית בכל &5ֵַָ6ֲֶֹֹ�וגם
חּיים", ּכּלנּו הּיֹום פה אּלה אנחנּו אּתנּו ּכי הּזאת Oְֵַ6ֶ#ַֹ&ָֻ6ֲִַָֽ ִ�ִֹ(ַ�ְִֶַאת־הּברית
אתנו גם אלא בלבד, אבותינו עם רק לא רש"י: ומסביר

ב-ה) ה, פרק ה'(דברים "אני הגאולה: על שנאמר מה וזה .
– נזכה אם ברית, יש "אחישנה" כשעל אחישה". בעיתה

ישראל יהיו "אפילו גאולה שתהיה שבועה יש "בעתה" ועל גאולתנו. נחיש
ח"ו" גמורים כה.)רשעים כה ויקרא .(אוה"ח

לישראל טוב סימן – הּלבנה ְַָָהארת

אליָך ּפניו ה' ֵֵֶָָָיאר
פי האיר שלה והאור הארץ, לכדור מאוד קרובה הּלבנה הייתה ְַָָהשבוע
– תש"ח בשנת היה זה כזה באופן האירה שהּלבנה האחרונה בפעם ְַָָכמה.

שעליו מלכויות, משעבוד השתחררנו שבה השנה המדינה. הקמת שנת
אלא המשיח לימות הזה העולם בין "אין ברמב"ם ונפסק בגמרא נאמר

בלבד". מלכויות שעבוד

דרך פנים לנו מסתיר או לנו מאיר שהקב"ה נראה חז"ל בדברי נתבונן אם
בגמרא נאמר כך השמים. ע"א)גרמי כט שהחמה(סוכה בזמן רבנן: "תנו :

של לשונאיהם רע סימן - לוקה לבנה כוכבים, לעובדי רע סימן - ְָָלוקה
לחמה". כוכבים ועובדי ללבנה מונין שישראל מפני ְָָישראל,

מתיראין אין מקום של רצונו עושין שישראל "ובזמן הגמרא: ומסיימת
ומאותות תלמדו אל הגויים דרך אל ה' אמר 'כה שנאמר: אלו, מכל
יחתו". ישראל ואין יחתו, גויים מהמה'. הגויים יחתו כי תחתו אל השמים

מלמעלה, פנים הארת חוסר על מלמד בלבנה אור שחוסר למדנו ְָָמכאן
כפי מעלה, של פנים הארת תוספת על מלמדת לבנה של אורה ְָָותוספת
באופן גם הפנים הארת את לנצל אדם כל שצריך ומכאן בעינינו. שראינו

כללי. באופן ובוודאי אישי,

ׁשכינה ּפני מקּבל ּכאּלּו ּבזמּנֹו, החדׁש על ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהמברְך
ע"א)הגמרא מב של(סנהדרין המשמעות על ללמד ממשיכה

אסי, רב אמר חנינא, ּברּבי אחא רב "אמר הלבנה: ְֲִִִַַַַַַַָָָָהארת
מקּבל ּכאּלּו ּבזמּנֹו, החדׁש על המברְך ּכל יֹוחנן: רּבי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹאמר

הכא, ּכתיב ׁשכינה. יב)ּפני התם,(שמות ּוכתיב הּזה', 'החדׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
טו) כמו(שם היא הלבנה הארת כביכול ואנוהּו'". אלי ְְִֵֵֶַ'זה

עליו שהצביעו סוף, ים קריעת אחרי הים בשירת ה' התגלות
באצבע.

בעל וכתב גדול. בכבוד שכינה פני לקבל חשיבות יש לכן
ושפה ובנחת בשמחה יאמר הלבנה "ברכת חי": איש ה"בן
מעשה ואנשי חסידים ולכן שכינה. פני כמקבל הוא כי ברורה
יפה. מנהג והוא הלבנה ברכת קודם ביום לטבול נוהגים

המטה" מתשמיש טהור אינו אם א')בפרט ש"ש .(ויקרא

ּכל ׁשּבּׁשמים אביהן ּפני להקּביל יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזכּו
וחדׁש ְֶֶֹֹחדׁש

לא אלמלא יׁשמעאל, רּבי דבי "ּתנא שם: הגמרא ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹובהמשך
חדׁש ּכל ׁשּבּׁשמים אביהן ּפני להקּביל אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכּו
כך, כדי עד ומעולה חשובה היא זו שמצווה ּדּין". – ְֶַָֹוחדׁש
של בעולמו ישראל עם יתקיים שבגללה זו במצווה שדי

הקב"ה.

נמרינהּו הלּכְך, אּביי: "אמר הזאת המצווה חשיבות ְְְִִֵֵַַַָָבגלל
מברכים שאנו פעם בכל דבריו את מזכירים ואנו ְָֻמעּמד".
הזאת. הברכה של חשיבותה את לנו להזכיר הלבנה, על

– שכינה פני זו בברכה מקבלים לעמודשאנו צריך ולכן
שכינה" כבוד שם)"מפני .(רש"י

ּכנגּדיְך מרּקדים ׁשאנחנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַּכׁשם
אנו שאין להראות מנת על הלבנה בברכת קופצים כי בטעות חושבים יש
יכֹולים אנחנּו ואין ּכנגּדיְך. מרּקדים ׁשאנחנּו "ּכׁשם בלבנה. לגעת ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַיכולים
ולא ּבנּו. לּגע יּוכלּו לא להּזיקנּו. ּכנגּדנּו אחרים ירּקדּו אם ּכְך ּביְך. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹלּגע
הן האלה הקפיצות באמת אבל רׁשם". ׁשּום בנּו יעׂשּו ולא בנּו. ְְְֲִֶַָָֹֹיׁשלטּו
של בחינה – ּכנגּדיְך" מרּקדים ׁשאנחנּו "ּכׁשם – השכינה לכבוד ְְְְְְֲִִֵֶֶַַריקוד

ישראל. ועם הקב"ה של הנישואין בשמחת שעושים ריקוד

כ ממש כך גרידא. פשוטה בדרשה מדובר ברמ"אלא "ונוהגין(תכו)תוב
להתחדש ועתיד ללבנה נמשל שמלכותו וקיים' חי ישראל מלך 'דוד לומר
דוגמת הקב"ה שהוא בבעלה להתדבק תחזור ישראל וכנסת כמותה.
שמחות. עושין ולכך ה''. ומגן 'שמש שנאמר החמה עם המתחדשת הלבנה



נשואין" שמחת דוגמת החדש בקידוש וד"ע)ורקודין וישב פרשת ללמדך(בחיי
הלבנה, בברכת לעשות שצריכים או שעושים והריקודים השמחות כל כי
השמחה כן ועל הגאולה. בעת ושכינתא הוא בריך קודשא יחוד על הם
ש"כנסת כדי נשואין" "שמחת של ברמה להיות צריכה הלבנה בברכת

הקב"ה". שהוא בבעלה להתדבק תחזור ישראל

מלכים לקראת שיוצאין כדרך לרחוב הגג מתחת יוצאין
השמים. כיפת תחת הלבנה ברכת את מברכים אנו שבגללו הטעם זה
שיהא כבוד דרך זה ואין השכינה פני כקבלת הוא הלבנה דקידוש "והטעם,
לקראת שיוצאין כדרך לרחוב הגג מתחת יוצאין לפיכך הגג, תחת עומד

כא)מלכים" ס"ק ברורה .(משנה

לצאת יכול שאינו או שחולה מי אבל לכתחילה. רק הוא זה כל מקום ומכל
מלוכלך שהרחוב או צנוע אינו שהרחוב מחשש או הנוכרים, בגלל לחוץ
כבוד הוא העיקר שהרי גג. קורת תחת לברך יכול – רע ריח בו ויש

שם? יברך איך – כבוד אין בחוץ ואם השכינה.

אור חוסר
בלבנה
על מלמד
הארת חוסר
פנים
מלמעלה,
ותוספת
של אורה
לבנה
על מלמדת
תוספת
פנים הארת
מעלה של

נאים ובגדיו מבושם כשהוא הירח על מברכין
במסכת נאמר נישואין, כשמחת כמוה הלבנה שברכת כיוון

כ)סופרים שבת(פרק במוצאי אלא הירח על מברכין "ואין
את ומיישר כנגדה עיניו ותולה נאים ובכלים מבושם כשהוא
סופרים "במסכת יוסף: בבית זה על וכתב ומברך". רגליו
עד אומרים יש שתתבשם. עד הלבנה על מברכין אין אמרו
כלל מתקבל זה ואין הבשמים. על שמברכין שבת מוצאי
מפרשים ויש שבת. במוצאי הדבר לתלות זה הוא טעם דמה
ורצונו לבריה'. בוסמא 'עביד לו ודומה חופה לשון שתתבשם
ומאירה קצת גדולה שהיא חופה, כמו שתעשה משעה לומר
לבסומי מלשון שתתמתק, שפירושו למורי ונראה סביבותיה.
ממנה" נהנה ואדם שלה האור שמתוק משעה כלומר קלא.

עכ"ל.

ירושלים בבניין – נישואין שמחת
ערוך" ב)ב"שולחן שכך(תכו הראשונה. הדעה כמו נפסק

כשהוא שבת במוצאי אלא הירח על מברכין "אין מרן: כתב
ברורה המשנה זה על וכתב נאים". ובגדיו ס"קמבושם (שם

המובחרד) מן למצוה שבת במוצאי אלא מברכין "אין וז"ל
צריך חול, ביום הלבנה את מברכים אם גם אבל הוא".
לברך סופרים במסכת שכתב כמו נאים. בגדים על להקפיד

מבושם כשהוא הלבנה נאים.ברכת מגידובבגדים בס' וכתב
הלבנה ברכת שתברכו בחודש בידך יהיה זה סימן מישרים
ולא ותתעלם וכשתתכסה - הצלחה תמצאו שבת, במוצאי

ח"ו". מוצלח יהיה לא החודש אותו לברך יוכלו

כא)ובכה"ח ס"ק ששאלו(תכו בדמשק שאומרים "שמעתי :
הלבנה ברכת מברכין אנו למה טעם ויטאל חיים להרה"ג

בגלות, השכינה והלכה הבית נחרב שאז הוא הטעם כי ואמר שבת, במוצאי
מבשרין אנו שנחרב ביום הרי כמותה. להתחדש שעתידין אומרים אנו לכן

והשכינה" ישראל ג')חידוש פרק י"ט שער חיים עץ בפרי צמח .(מהר"י

כלבנה להתחדש עתידין ישראל
כי מעט, שאוכלים אחרי הכיפורים, יום במוצאי הלבנה על לברך נוהגים
הימים, בתשעת ולא באב תשעה במוצאי וכן ברעב. לחתונה באים לא
לטעום יכול שלא ומי נישואין. שמחת בהם עושים שלא ימים שאלה
כדי פיו את או פניו את ירחץ הפחות לכל - הלבנה ברכת לפני משהו

בשמחה אותה כח)לברך דברים .(בא"ח

חיים רבי להרב שאלו שבדמשק צמח מהר"י כתב "וכן שם כה"ח וכתב
לבשר והשיב: באב? תשעה במוצאי הלבנה ברכת אומרים למה ז"ל: ויטאל
עתידים הם הרי וגלו, הבית שנחרב פי על אף כי ולישראל ללבנה
אז. בשורה וזהו להתחדש. עתידין והשכינה ישראל והרי כמותה, להתחדש

משיח. נולד באב בתשעה כי וגם

אהבה עלי דילוגו
כתב שכך פעמים, שלוש הוא הלבנה בברכת עושים שאנו הריקוד ועיקר

חי" איש ה"בן כה)בעל ש"ש פעמים.(ויקרא וכמה כמה רוקדים היו בעירו כי
ׁשאנחנּו "ּכׁשם אמירת בעת פעמים שלוש לרקוד הוא העיקר ְְֲֵֶַאבל
ספירות עליות "כנגד הוא זה וכל פעמים, שלוש פעם כל ּכנגּדיְך", ְְְְִִֶַמרּקדים
לדלג נוהגים בגדאד עירנו "ופה וכותב הרב וממשיך עתה". בהם שמכוונים
אך העיר. כמנהג עושה עבדא ואנא לנו' תהי טוב 'סימן באומרם הדלוגים
אני וכן דילוגים שלשה עוד אדלג מרקדים' שאנחנו 'כשם אומר כשאני
כשאומרים דלוגים שלשה לדלג פה ומנהגינו לאחרים. מורה

וקיים'". חי ישראל מלך 'דוד

עליה מברכין עליהאין ימים שבעת שיעברו עד
ימים שבעה אחרי רק עושים אנו הזה המשולש הריקוד את
חודש, בראש ממש לא הוא שהמולד הלבנה. ממולד שלמים
אורה מתחיל הלבנה וממולד לכן. קודם יום חצי או יום אלא
מהמולד. לעת מעת ימים שבעה סופרים ולכן להתמלא,
בהכרזת חודש, ראש לפני בשבת עליו מכריזים גם ולכן

בזמנה. שתהיה הלבנה ברכת לצורך החודש,

שאפשר הטור, ומביאו הרמב"ם, כתב הפשט על-פי ובאמת
רבנו כתב כבר אבל חודש. בראש מיד הלבנה ברכת לברך
וכך ימים, שלושה אחרי רק הלבנה על לברך שצריך יונה
חכמי על-פי פסק ערוך" ה"שולחן אבל ברורה. המשנה פסק
שערי בעל גיקטילי"א. "והר"י יוסף בבית שהביא הקבלה
חידוש על לברך אין הקבלה שע"פ בתשובה כתב אורה
ב"שולחן מרן פסק וכך ימים". ז' עליה שיעברו עד הלבנה
שבעת שיעברו עד עליה מברכין "אין הקבלה: על-פי ערוך"

עליה" ס"ד)ימים כך(תכ"ו הרמ"א. נחלק לא זו הלכה על .
בשולחן זלמן רבנו ושל זיע"א הקדוש האר"י של דעתם גם

שלו. ערוך

ופחד אימתה עליהם ֲִֵֵֶַַָָָֹּתּפל
של ההתחדשות על והודאה תפילה היא הלבנה שברכת כיוון
מכוונת שהיא וכיוון הגאולה, לקראת ישראל עם ושל הלבנה
ושכינתא, הוא בריך קודשא יחוד של הנישואין שמחת כנגד
שישמחו גויים שיהיו יודעים ואנו עלינו, מסתכלים הגויים
איים ישמחו הארץ תגל מלך "ה' נאמר: עליהם בגאולה.
ישמחו שלא אחרים גויים שיהיו יודעים אנו זאת עם רבים".
ועליהם ירושלים, בניין את או ההתיישבות את או העלייה את לעצור וירצו
כאן שגרו שהגויים שני, בית בימי היה כך עמים". ירגזו מלך "ה' נאמר:
כורש העולם, את אז שניהלו במלכים ונעזרו ונחמיה לעזרא הצרו בארץ

היום. גם יש לצערנו וכך ואחשוורוש.

ממש. בגופם הגאולה את ולעצור להילחם שינסו גויים של שלישי סוג יש
את לעצור מנסים ימינו. של הערבים וכך ומגוג, גוג עמלק, היה כך
על ושומרון. יהודה בניין ואת ירושלים בניין את העלייה, ואת ההתיישבות
ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל הלבנה בברכת אומרים אנו הללו הגויים ֲִֵֵֶַַָָָֹכל

רשעה. על חרם שמחרימים כמו והפוך, ישר



עשו של השקרי מהשלום להציל – לבנה בברכת שלום
שהם היא דרכו ממשיכי ושל עשו של הרשעה כי אומר חי" איש ה"בן
של בשמו נרמז זה ודבר רשעתם. לשם ה"שלום" של בשמו משתמשים
קדושה של בשם משתמש שהוא ללמדך "שלום", בגימטרייה שהוא עשו
הלבנה בברכת אומרים אנו לכן שבלבו. הרעות התועבות כל את להכשיר

להגן"שלו וכדי בינינו ואחווה שלום להרבות כדי פעמים שלוש עליכם" ם
ה"שלום". בשם שבא עשו של מקטרוגו

פעמים שלוש עליכם" "שלום אומרים למה ומסביר חי" איש ה"בן ממשיך
תנחומא במדרש האמור על-פי טו)דווקא, פרק אלעזר(קדושים רבי שאומר

הרשע. עשו הזיל דמעות "שלש מעשו, הברכות את לקח שיעקב אחרי כי
ולא בעינו נקשרה והשלישית שמאל של מעינו ואחד ימין של מעינו אחד

שנאמר יעקב. את יצחק שברך בשעה אימתי? כז)ירדה. 'וישא(בראשית
שנאמר הקב"ה לו נתן שלוה כמה וראה בוא ויבך' קולו פ)עשו (תהלים

אלא כתיב אין שלוש שליש' בדמעות ותשקמו דמעה לחם 'האכלתם
שלמות". שלוש היו שלא שליש.

יום בכל צדקה נותנים למה חי" איש ה"בן בעל פירש זה על-פי
אשר הדמעות, שלוש מקטרוג להגן הוא והטעם ושליש. שני-שלישים
מעשה "והיה אומרים לזה עיניו. בין נקשרה והשלישית ירדו שתיים
שבגימטרייה עשו, דמעות מקטרוג שלום לנו שיהיה שלום", הצדקה
של הללו לימים שנזכה רצון ויהי "שלום". המילה כמספר 376 הוא מספרו

ואמן. אמן פנים. הארת
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שהתכסתהשהתכסתהשהתכסתהשהתכסתה???? אחראחראחראחר ולסייםולסייםולסייםולסיים לברךלברךלברךלברך להתחיללהתחיללהתחיללהתחיל בשעתמותרמותרמותרמותר נקייה היא אם

מותר. – הברכה

diixhniba lt`lt.טראמפטראמפטראמפטראמפ שדונלדשדונלדשדונלדשדונלד שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים,,,, מהמהמהמה עלעלעלעל הרבהרבהרבהרב דעתדעתדעתדעת מהמהמהמה

דודדודדודדוד"?"?"?"? בןבןבןבן """"משיחמשיחמשיחמשיח זהזהזהזה דונלאדבגימטרייהבגימטרייהבגימטרייהבגימטרייה בחירת על מאוד שמחים אנחנו

מנה "חצי גם בגימטרייה זה טראמפ" "דונלד להתבלבל, לא אבל טראמפ,

פלאפל".

gnvz ux`n zn`.איךאיךאיךאיך דשיקראדשיקראדשיקראדשיקרא".".".". """"עלמאעלמאעלמאעלמא הזההזההזההזה לעולםלעולםלעולםלעולם קראוקראוקראוקראו חזחזחזחז""""לללל

שקרשקרשקרשקר???? שלשלשלשל עולםעולםעולםעולם בראבראבראברא שהקבשהקבשהקבשהקב""""הההה וריחוקייתכןייתכןייתכןייתכן חיסרון פה יש הבריאה מעצם

מארץ "אמת בה ומתקיים ארצה אמת השליך אלוקים אבל שקר. וגם

בעולם. פה שלנו מהניסיון חלק זה תצמח".

אמּונה ידיו ְֱִַָָָויהי
שפעם בית-ספר, מנהל לי סיפר שליט"א: אליהו שמואל הרב סיפר
מלאים היו והשמים מושלג יום זה היה אבל הלבנה, ברכת זמן הגיע
נצא לציבור: ואמר מהעננים התרגש לא כנראה זצ"ל הרב עננים.
אוויר במזג יוצאים זה איך עצמו את שאל לא אחד אף הלבנה. לברכת
הרב פנה הרב. אחרי יצאו וכולם עליה, ולברך הלבנה את לראות כזה
מפנה הוא כאילו לתנועה בידו ונופף היד, עם ככה תעשה ואמר: לחזן
ואמר: דבריו על חזר הרב אבל החזן. גם וכך צחק, הקהל העננים. את
לעבר ונופף היד את הרים הרב, בקול שמע החזן היד. עם תעשה נו,

המתפללים. עשרות לעיני התגלתה והלבנה זזו העננים ואכן העננים,

בבית-הכנסת הגבאים אחד את שאלתי הסיפור את ששמעתי לאחר
הגבאי לי אמר עם. ברוב נעשה הזה הסיפור כאמור כי לכך, בנוגע
לי? סיפרת לא ולמה אותו: שאלתי הזה. המעשה את זוכר הוא שגם
שהם קרה לא פעם אף בכך. רגילים היו בבית-הכנסת שהם אמר והוא
נדהם בעצמו הוא כך אחר ברכה. הייתה ולא הלבנה לברכת יצאו
ואמר: הגבאי המשיך לנס. התרגלנו מפיו. שיצאו הדברים את לשמוע

בעננים. מכוסה הייתה והלבנה יצאנו חמשפעם לחכות לנו אמר הרב
הפסוק: את להגיד לחזן אמר הרב פעם היה. וכך תיראה, והיא דקות
מיד ּכֹוננּתה", אׁשר וכֹוכבים ירח אצּבעתיָך מעׂשה ׁשמיָך אראה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ"ּכי
הירח ואת השמים את וראינו הלבנה, נגלתה – אמר שהחזן אחרי

מיוחד! מעשה שזה חשבתי שלא לזה, התרגלנו כך כל והכוכבים.

אּתה ׁשם ׁשמים אּסק ִִֶַַָָָָאם
והגיע הלבנה נראתה לא שנים כמה לפני מעשה, היה זצ"ל: הרב סיפר
ובירך העננים מעל אתו ועלה מסוק הזמין אחד ואדם י"ד, ליל ִכבר
זאת, לי וסיפר בא וכשהוא חלקו. ואשרי ואשריו – הלבנה ברכת
גג קורת תחת הלבנה ברכת מברכים שאין נוהגים שאנו לו, אמרתי

השמים כיפת תחת ד')אלא תכו, סי' הגג(רמ"א קורת תחת בירך והוא
הברכה? של הערך לי ירד האם אדם: אותו אותי שאל המסוק. של
היא השמים כיפה תחת ברכה של הטעם כל להפך, לו: אמרתי
ששילמת ואתה השכינה. והשראת הברכה חשיבות את להראות

לשכינה. גדול עילוי עשית בוודאי – הרבה כך כל והתאמצת


