
אנו נמצאים בחודש אדר ראשון, חודש זה אשר 
עלי  "ודלוגו  של  בהנהגה  עמנו  נוהג  הקב"ה 
זה  מופלא  בחודש  אחד  כל  ביכולת  אהבה". 
חדשים  וכוחות  עצומה  בשמחה  להתחדש 
תפילה,  וריבוי  תורה  ושקידת  ויראתו  ה'  לאהבת 

כפי שנהגו בימים ההם בזמן הזה.

הנורא  העגל  בחטא  חוטא  ישראל  שעם  לאחר 
בפרשתנו הקב"ה מודיע למשה: "הנה אנכי שלח 
מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום 
אל  והביאך  לפניך  מלאכי  ילך  כי  הכנתי...  אשר 
והיבוסי  החוי  והכנעני  והפרזי  והחתי  האמרי 
לא  הקב"ה  מעתה  כ-כג).  כג  (שמות  והכחדתיו" 
את  במקומו  ושולח  ישירות,  להנהיגנו  חפץ 
"מלאכי"- אותיות 'מיכאל'. בעקבות החטא בורא 
יש  אומה  לכל  ישראל.  שר  מיכאל  את  הקב"ה 
דברי  את  להבין  יש  כך  אותה.  שמנהיג  מלאך 
ראש  בכל  עוסקים  שצדיקים  שם-טוב  הבעל 
מלאך  איזה  כלומר  המלאכים,  באותיות  השנה 

ישפיע לאיזו אומה.

של  נשמותיהם  מקריב  שמיכאל  במדרש  כתוב 
אז  ראוי  אינו  הדור  חלילה  כאשר  לכן  צדיקים, 
את  לוקח  הוא  שושנים",  ללקוט  לגנו  ירד  "דודי 
אחד הצדיקים ומקריבו על גבי מזבח של מעלה 
שיהיה לכפרה על ישראל. בהקשר זה, אני זוכר 
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י"ח אדר א' פרשת כי תשא
תשע"ט
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את הרבי מגור זצ"ל זועק בפורים שהקב"ה נותן 
מה  בציפיות-  עומד  המנהיג  אם  לעולם,  מנהיג 
משום  בדרישות,  עומד  לא  הוא  אם  אבל  טוב, 
מהצדיק,  ה'  של  בדרישות  עומד  לא  שהציבור 
את  הקריא  הרבי  ומכפר.   מסתלק  הוא  הרי 
היום  ובאותו  בצעקה  מת"  אנכי  "מחר  הכתוב 

הלך הרבי לישון ולא קם.

בכל מלאך מתגלה שם ה'- אל או אלי באותיות 
א-ל-י.  מ-ך  אותיות  הוא  מיכאל,  גם  כך  שמו. 
אומרים חז"ל במדרש שכשראתה אסתר את עם 
בתורה  ורש  מך  שהוא  הדור  באותו  ישראל 
ומצוות עמדה והתפללה "אלי אלי למה עזבתני", 
כשהקב"ה  א-ל-י?  בלא  מ-ך  עם  נשארנו  למה 
שולח את מיכאל הוא אומר למשה "השמר מפניו 
אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו", 
מיד  פשעו  אחשוורוש  בדור  ישראל  כשעם  ולכן 
עם  ונשאר  מהמלאך  א-ל-י  אותיות  הסתלקו 
א-ל-י  אותיות  הסתלקו  גם  כך  'מך'.  ישראל 
של  במצב  ישראל  ונשארו  ישראל,  של  משמם 
"אלי  פעמיים  אסתר  מתפללת  לכן  בלבד.  'רש' 

אלי למה עזבתני" והשארת אותנו רשים ומכים.

הפתרון לעניין זה הוא התחזקות וחיבור ישירות 
לפרקליט,  זקוקים  לא  אנחנו  יתברך.  לבורא 

המשך בעמוד הבא
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בעצמו-  הקב"ה  את  רוצים  אנו  להיפך,  למלאך, 
"אלי אלי". כאשר אדם זועק וצועק מנהמת ליבו 
תפילות  מכל  למעלה  עולה  תפילתו  לבוראו 
ניתן  זה  נפלא  ובחודש  במלאכים.  שנעזרות 
להיתלות  ולא  בבורא  ישירות  לדבקות  לעלות 
עלולים  אנו  בהם  המציאות,  מכוחות  כח  באף 

להישאר מכים ורשים.
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מעולם  בחלקו,  השמחה  בפלך  תמיד  אחז  אריה  רבי 
והיה מודה על כל דבר שבא לחלקו.  לא הרגיש חוסר 
זאת על אף שהיה חי בדירה קטנה ורעועה ובדוחק רב. 

יאמר  אריה,  "רבי  ושאלו:  עיתונאים  אותו  ראיינו  כאשר 
דולפת  התקרה  אין  כלום  כאן?  לו  ונח  טוב  האם  נא, 
כן  גם  הארון  ודלתות  קשה?  אינה  והמיטה  בחורף? 

נפתחות בקושי?...".

הניח רבי אריה את ידו על כתף העיתונאי ואמר: "ישמע 
נא! פעם נדברתי עם רעייתי ע"ה, כי תמיד נחיה ממה 
שיש לנו, וברוך ה' מה חסר לי?! החדר גבוה ממני ואינני 
חשמל.  וגם  לי,  יש  מים  להיכנס,  כדי  להתכופף  צריך 

ובאמת שאני חי היום, איך אומרים? ממש כמו "לורד"".



הלכה ומנהג
נתייחס לנקודה הלכתית נוספת הנוגעות להזכרת הגשמים, שיצא להזכיר אותן בעבר, אך 
נכון לחזור עליה שוב בשל חשיבותה. בניקוד הזכרת הגשמים נחלקו הפוסקים האם יש לומר 

"מוריד הֶגשם" (בסגול) או "הָגשם" (בקמץ). 

על מנת להסביר מחלוקת זו יש לבאר את בקשתנו בימות הקיץ "מוריד הטל". כתב אחד מן 
לתחיית  קשורה  המתים'  'מחיה  בברכת  הטל  הזכרת  כי  אבודרהם  דוד  רבי  הראשונים- 
המתים, כפי שמלמד המדרש שהקב"ה מחייה את המתים על ידי הטל, "טל אורות טלך וארץ 
רפאים תפיל". על כן אנו מזכירים "מחיה מתים, אתה רב להושיע, מוריד הטל". מכאן שלשון 
"מוריד הטל" הוא סיום הבקשה על החייאת המתים, ולכן יש לנקד את המילה 'טל' בקמץ, 
שהוא כעין אתנחתא וסיום המשפט. מכאן היו שנהגו לנקד גם את המילה גשם בקמץ, וכך 
פסק הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. וכן הורה דודי זקני הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכתב בחריפות 
שהסיבה לעיכוב בירידת הגשמים הוא משום שאנשים לא מזכירים אותם כראוי, וכן אני הקטן 

נוהג. 

אמנם היו מי שאמרו שכיוון שתחיית המתים במהרה בימינו תיעשה ע"י הטל הרי שיש לנקדו 
בקמץ, מה שאין כן הגשם אשר קשור דווקא להמשך הברכה "מכלכל חיים בחסד", ולכן את 

הזכרת הגשם יש לומר בסגול– ֶגֶשם. וכן הורה למעשה מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. 

למעשה, מנהגי ישראל חלוקים בדבר וכל אחד יאמר כנוסחתו ומנהגו.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

שלום לכבוד הרב,

אני ספרדיה והתקדשתי בטבעת יהלום, האם יש בכך בעיה?

הוי אומר לדעת את שווי  ז:) מבואר שעל האשה לדעת במה היא מתקדשת,  (קידושין  בגמרא 
ושומת הדבר בו היא מתקדשת. וכתב ר"ת שאבן טובה ומרגלית שצריכה שומא אין מקדשים בה, 

ולכן נהגו לקדש בטבעת חלקה.

בפועל בתלמוד אין אזכור לעניין הטבעת אלא לשיראים. וכתב בדעת זקנים שהטבעת אותה נתן 
שקידשו  עזרא  עולי  על  שכתב  מהרס"ג  סמך  שהביא  ויש  קידושין.  טבעת  הייתה  לתמר  יהודה 
בטבעת. עכ"פ למעשה פסק מרן הרמ"א (סי' ל"א) שמקדשים בטבעת ללא אבן, והוסיף הרמ"א 
עפ"י דברי הראשונים שבשעה שהבעל מקדש את אשתו עליו להודיע לה שהוא מקדשה בשווה 

פרוטה בלבד מן ערך הטבעת. 

למעשה כל המחלוקת היא רק כשיש צורך בשומא ואין האשה יודעת מה מחיר הטבעת ויש חשש 
של חוסר אומד. אולם כשהלכו יחד לחנות לבחור את הטבעת, כפי שנהוג היום אצל רבים, אם כן 
האשה יודעת את שוויה ואם כן סמכא דעתה על הדבר ולכולי עלמא הרי היא מקודשת. ואם כן 

הלכה למעשה את מקודשת כדת וכדין.

מזל טוב. 
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