
אותו"  ויקדש  השביעי  יום  את  אלהים  "ויברך 
יא):  רבה  (בראשית  המדרש  אומר  ג).  ב  (בראשית 
"ברכו באור פניו של אדם, קדשו באור פניו של אדם". 
ר'  לפני  שדנו  דיון  מביאה  ב)  (ד  קמא  בבא  המשנה 
נוגח  ואינו  בשבת  פעמים  ג'  שנגח  שור  לגבי  יהודה 
השבת  בימות  מועד  שנחשב  להם  ופסק  חול,  בימי 
ולא בימות החול. הביאו התוספות (בבא קמא דף לז.) 
במלבושים  אותם  שראה  לפי  בירושלמי  ש"מפרש 
מכירם",  ואינו  נכרים  בעיניו  וחשובים  אחרים  נאים 
הוה אומר שבשבת כשלובשים בגדים נאים ומיוחדים 
אין השור מכיר את האדם בשינוי מלבושו ולכן נוגח. 
לאור הדברים של המדרש על מאור פניו של האדם 
אמר  החול,  בימות  פניו  למאור  דומה  שאינו  בשבת, 
שניתן  שמאי',  'אמרי  בעל  גינזבורג,  שמאי  ר'  הגאון 
להסביר את הירושלמי שהשינוי הוא במה שפניו של 
לא  שהשוורים  הסיבה  וזו  בשבת,  משתנות  האדם 
מכירים אותו, כלומר שינוי המלבוש הוא שינוי מלבוש 

מאור הפנים. 

בשבת  שחל  ברכות  שבשבע  פוסקים  אנו  להלכה 
שלא  אף  כלומר  חדשות',  'פנים  כשאין  גם  מברכים 
נמצא אדם חדש שלא השתתף במהלך החתונה או 
שבכדי  החול  מבימות  בשונה  ברכות,  השבע  ימי 
חדשות'.  ל'פנים  זקוקים  אנו  ברכות  שבע  לברך 
הסביר השפת אמת שבמה שמקבלים בשבת מאור 
פנים חדש זה עצמו ה'פנים החדשות' שיש לנו ביום 
זה. ר' שמאי הביא לחידוש זה ראיה מדברי המדרש 
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המשך בעמוד הבא

כל  אני  "שחורה   – ונאוה"  אני  "שחורה  הפסוק  על 
רבה  השירים  (שיר  בשבת"  אני  ונאוה  ימות השבוע 

א). 

על אותו מאור פנים בו נתברכנו בשבת כותב הגאון 
הגניזה  את  שגילה  מי  ורטהיימר,  אהרן  שלמה  ר' 
ללעג  אחוש  "לא  ציון:  שיר  בספרו  הקהירית, 
ונשוא  זקן  מאיש  ששמעתי  כמו  ואספרה  השאננים 
פנים מורנו הרב אשר זעליג ז"ל, שהוא הכיר להגאון 
קודש  בשבת  כי  וראה  חיים',  מים  'באר  ספר  בעל 
שמעתי  כך  ואחר  החול.  מבימות  קומתו  גדלה 
מספרים כן גם מפי אנשים אחרים". מעניין לציין כי 
'עלי  וולבה, בעל  מעין זה סיפר גם הגאון ר' שלמה 
שבשבת  ממיר,  ליבוביץ'  ירוחם  ר'  רבו  על  שור', 
זיהה  לא  כמעט  הוא  מיר  בישיבת  שהיה  הראשונה 
היה  שלו  שהמראה  משום  ירוחם,  ר'  המשגיח  את 
שונה לחלוטין ממראהו ביום חול. כן מסופר שבשבת 
אחת הגיעה אשה בוכיה אל ביתו של הגאון האדיר ר' 
בנה  מוזרה:  שאלה  ובפיה  הרוגאצ'ובר,  רוז'ין,  יוסף 
אינו מוכן לינוק ממני בשבת, והיא אובדת עצות ובאה 
לשמוע עצה מפי הגאון. הרוגאצ'ובר כדרכו בקודש 
ביידיש  בקצרה  השיב  בתורה,  תמיד  שקוע  היה 
והבלתי  הנרחבת  בקיאותו  על  שהצביע  באופן 
א  איז  דאס  "גיי,  התורה:  מרחבי  בכל  נתפסת 
ירושלמי" ("לכי, זה ירושלמי מפורש"). האשה שלא 
הצליחה לרדת לסוף דעתו של הגאון יצאה לרחוב 



אותו"  ויקדש  השביעי  יום  את  אלהים  "ויברך 
יא):  רבה  (בראשית  המדרש  אומר  ג).  ב  (בראשית 
"ברכו באור פניו של אדם, קדשו באור פניו של אדם". 
ר'  לפני  שדנו  דיון  מביאה  ב)  (ד  קמא  בבא  המשנה 
נוגח  ואינו  בשבת  פעמים  ג'  שנגח  שור  לגבי  יהודה 
השבת  בימות  מועד  שנחשב  להם  ופסק  חול,  בימי 
ולא בימות החול. הביאו התוספות (בבא קמא דף לז.) 
במלבושים  אותם  שראה  לפי  בירושלמי  ש"מפרש 
מכירם",  ואינו  נכרים  בעיניו  וחשובים  אחרים  נאים 
הוה אומר שבשבת כשלובשים בגדים נאים ומיוחדים 
אין השור מכיר את האדם בשינוי מלבושו ולכן נוגח. 
לאור הדברים של המדרש על מאור פניו של האדם 
אמר  החול,  בימות  פניו  למאור  דומה  שאינו  בשבת, 
שניתן  שמאי',  'אמרי  בעל  גינזבורג,  שמאי  ר'  הגאון 
להסביר את הירושלמי שהשינוי הוא במה שפניו של 
לא  שהשוורים  הסיבה  וזו  בשבת,  משתנות  האדם 
מכירים אותו, כלומר שינוי המלבוש הוא שינוי מלבוש 

מאור הפנים. 

בשבת  שחל  ברכות  שבשבע  פוסקים  אנו  להלכה 
שלא  אף  כלומר  חדשות',  'פנים  כשאין  גם  מברכים 
נמצא אדם חדש שלא השתתף במהלך החתונה או 
שבכדי  החול  מבימות  בשונה  ברכות,  השבע  ימי 
חדשות'.  ל'פנים  זקוקים  אנו  ברכות  שבע  לברך 
הסביר השפת אמת שבמה שמקבלים בשבת מאור 
פנים חדש זה עצמו ה'פנים החדשות' שיש לנו ביום 
זה. ר' שמאי הביא לחידוש זה ראיה מדברי המדרש 

כל  אני  "שחורה   – ונאוה"  אני  "שחורה  הפסוק  על 
רבה  השירים  (שיר  בשבת"  אני  ונאוה  ימות השבוע 

א). 

על אותו מאור פנים בו נתברכנו בשבת כותב הגאון 
הגניזה  את  שגילה  מי  ורטהיימר,  אהרן  שלמה  ר' 
ללעג  אחוש  "לא  ציון:  שיר  בספרו  הקהירית, 
ונשוא  זקן  מאיש  ששמעתי  כמו  ואספרה  השאננים 
פנים מורנו הרב אשר זעליג ז"ל, שהוא הכיר להגאון 
קודש  בשבת  כי  וראה  חיים',  מים  'באר  ספר  בעל 
שמעתי  כך  ואחר  החול.  מבימות  קומתו  גדלה 
מספרים כן גם מפי אנשים אחרים". מעניין לציין כי 
'עלי  וולבה, בעל  מעין זה סיפר גם הגאון ר' שלמה 
שבשבת  ממיר,  ליבוביץ'  ירוחם  ר'  רבו  על  שור', 
זיהה  לא  כמעט  הוא  מיר  בישיבת  שהיה  הראשונה 
היה  שלו  שהמראה  משום  ירוחם,  ר'  המשגיח  את 
שונה לחלוטין ממראהו ביום חול. כן מסופר שבשבת 
אחת הגיעה אשה בוכיה אל ביתו של הגאון האדיר ר' 
בנה  מוזרה:  שאלה  ובפיה  הרוגאצ'ובר,  רוז'ין,  יוסף 
אינו מוכן לינוק ממני בשבת, והיא אובדת עצות ובאה 
לשמוע עצה מפי הגאון. הרוגאצ'ובר כדרכו בקודש 
ביידיש  בקצרה  השיב  בתורה,  תמיד  שקוע  היה 
והבלתי  הנרחבת  בקיאותו  על  שהצביע  באופן 
א  איז  דאס  "גיי,  התורה:  מרחבי  בכל  נתפסת 
ירושלמי" ("לכי, זה ירושלמי מפורש"). האשה שלא 
הצליחה לרדת לסוף דעתו של הגאון יצאה לרחוב 
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של  נשבר  ובלב  שבת,  יום  זהו  בבכי,  ממררת  העיר 
בנה  של  למצוקה  פתרון  מצאה  לא  מודאגת  אם 
אמו.  בחלב  רעבונו  את  להשביע  שמסרב  העולל 
יוסף  חזקיהו  ר'  ברחוב  עבר  רגעים  באותם 
ה'אור  משקובסקי, הרב מקריניק, בדרכו לביתו של 
האשה   פני  אורו  מדווינסק.  שמחה  מאיר  ר'  שמח', 
בראותה אותה ושפכה לפניו את מר ליבה, ושיתפה 
אותו בתשובת הרוגאצ'ובר לשאלתה ושאינה מבינה 
וביקש  האשה  את  הרגיע  מקריניק  הרב  כוונתו.  את 
הוא  שמח',  ה'אור  של  לביתו  אליו  להתלוות  ממנה 
לדברי  פירוש  וביקש  הסיפור  את  בפניו  סיפר 
בשבת  האשה:  את  שמח'  ה'אור  שאל  הרוגאצ'ובר. 
שמא  מיוחדת,  מחרוזת  או  נכרית  פאה  לובשת  את 
את מתאפרת בשבת? האשה השיבה בחיוב. אם כן, 
אמר ר' מאיר שמחה, זו הבעיה בנך אינו מכיר אותך 
בשבת, את נראית לו כאדם זר ולכן הוא פוחד ממך. 
לכן עלייך ללבוש את הבגדים הרגילים שלך ותווכחי 
הסביר  מקריניק  ולרב  לינוק.  יסכים  שהוא  לראות 
לאותו  הייתה  הרוגאצ'ובר  שכוונת  שמח'  ה'אור 
המועד  שור  בעניין  התוספות  שהביאו  הירושלמי 

לנגיחות בשבת. 

מכאן כל אחד ייקח לעצמו ששבת קודש, שהיא זמן 
עלינו  כמה  הנשמות,  נעם  זמן  הבא,  עולם  מעין 
תאיר  אדם  "חכמת  אשר  עד  ולהתקדש  להתעלות 
פניו", ופניו החיצוניות יהיו שונות מבימות החול, לזה 

זוכים מתוך ציפייה מתי תבוא שבת לידינו. 

שבת שלום ומבורך!
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סח לי ד"ר יעקב הרצוג ז"ל (מנכ"ל משרד ראש הממשלה 
לשעבר): 

השפעתו  מלאך.  היה  הוא  אדם...  בן  היה  לא  אריה  "ר' 
המופלאה והמאגית על כל הסובבים אותו הייתה מופלאה 
הרב  לאבי,  הבריטיים  השלטונות  פנו  אחד  יום  ועצומה. 
הרצוג זצ"ל, בבקשה כי יפעיל השפעתו על ר' אריה שיאות 
לפקוד גם את האסירים הערבים, וזאת כיוון שנוכחו לדעת 
שבסבר פניו הזוהרות ועיניו הזכות יש משום עידוד ומעין סם 
מרגיע. אולם חששו הם כי אם יפנו ישירות לר' אריה – יסרב. 
לעצמם  הם  מרשים  הומניטרית  השקפה  מנקודת  כן,  על 

לבקש את התערבות הרב הראשי בעניין זה.

המליץ אבי הרב בפני ר' אריה על הדבר, והלה נענה בנפש 
חפצה באמרו "והרי חביב אדם שנברא בצלם"".

(איש צדיק היה עמוד 131)



המשך בעמוד ההבא

הלכה ומנהג
חודש  ראש  שטרם  בשבת  החדשה.  השנה  של  הראשון  החודש  ראש  יחול  הקרוב  השבוע  בתחילת 
מברכים את החודש, כאשר החזן מחזיק את ספר התורה בידיו, וכן מזכירים את מועד מולד הלבנה. החל 
מראש חודש חשון מוסיפים "ולגשמים בעתם" בבקשה שאחר הכרזת החודש. בראשי חודשים של שני 
ברוב  לטובה".  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבא  ביום...  ולמחרתו  ביום...  יהיה  חודש...  "ראש  מכריזים  ימים 
גזירות  אירעו  בהם  חודשים  מלבד  הרחמים",  "אב  אומרים  אין  החודש  את  בהם  שמברכים  השבתות 

ושמדות לעם ישראל- בחודשי אייר וסיון, שבשלם תוקנה תפילה זו. 

א' שסמוך לה, קוראים בהפטרה את הפטרת "מחר חודש". משמעות  ביום  השבת, שראש חודש חל 
בסעודה  והחליצנו"  "רצה  או  ויבוא"  "יעלה  הזכרת  דין  השבת-  למחרת  שחל  חודש  לראש  יש  נוספת 
שלישית. מידי שבת רבים אוכלים סעודה שלישית סמוך לשקיעה, וכיוון שאכלו לחם יכולים להמשיך עד 
אחר השקיעה. אמנם כאשר עושים כן בשבת הסמוכה לראש חודש אנו נכנסים לספק איזו מן ההזכרות 
נזכיר בברכת המזון – "רצה והחליצנו" על שם השבת שבה התחלנו את הסעודה או "יעלה ויבוא" על שם 
את  הוצאנו  שלא  אף  היממה  היום החדש מצד שעות  כיוון שהתחיל  אליו,  נכנסו  שכבר  ראש החודש 
השבת. עוד נחלקו האם ניתן להזכיר את שתי ההזכרות גם יחד או שיש בזה משום תרתי דסתרי, הוה 
של  זמנה  יהיה  לא  כבר  חודש  ובראש  חודש  ראש  היה  לא  שבשבת  כיוון  ההזכרות  בין  סתירה  אומר 
השבת. למעשה רבים מן הפוסקים הציעו לסיים את האכילה קודם השקיעה (18:06), ובכך להסתלק 
מהספק, ויש שהסתפקו בכך שלא נאכל עוד פת אחר השקיעה, וכך יוכל להזכיר את "רצה והחליצנו" 

של שבת בלא ספק הזכרת "יעלה ויבוא". 

ראש חודש הוא "זמן כפרה לכל תולדותם". זמן שבו אנו מכפרים על מיעוט הירח, כפי שביקש הקב"ה 
מאתנו "הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח", ולכן מזכירים בפסוקי ראש חודש "ושעיר עזים אחד 
יום שמח יש נוהגים  וכן מכפרים בו על חטאינו. בשל העובדה שיום זה הוא גם  לחטאת לה'" כביכול, 
להקדים לראש חודש יום של תשובה ותפילה – "יום כיפור קטן". ביום זה יש הנוהגים לצום, ולשם כך על 
הסליחות  את  להגיד  הנוהגים  יש  קטן.  כיפור  יום  שקודם  ביום  תענית  עצמו  על  לקבל  לצום  המעוניין 
המודפסות עבור יום מיוחד זה. אם ראש חודש חל ביום ראשון או שבת מקדימים את יום כיפור קטן ליום 
חמישי שלפניהם. בחודשים מסוימים אין נוהג יום כיפור קטן, וסימנך חטא"ת- חשון, טבת, אייר, תשרי. 
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הלכה ומנהג
משום שבחודשים תשרי וניסן אין אומרים תחנון גם אין אומרים בהם את תפילת יום כיפור קטן לקראת 
ראש חודש חשון ואייר, כן בערב ראש חודש טבת שחל בימי החנוכה, וכן טרם כניסת חודש תשרי, משום 

שאינו נחשב לראש חודש כלל. 

אינו  ובברכת המזון. אדם ששכח להזכיר בברכת המזון  ויבוא" בתפילה  "יעלה  בראש חודש מזכירים 
חוזר, משום שאין חיוב מעיקר הדין לאכול בראש חודש, על אף שיש בזה מצוה, כפי שנבאר בהמשך 
את  מקדשים  שהיו  שבזמן  משום  ערבית,  בתפילת  ויבוא"  "יעלה  לומר  השוכח  חוזר  אין  כן  הדברים. 
החודש בראייה בדרך כלל לא היו יודעים שהוא ראש חודש בשעת תפילת ערבית. אמנם השוכח להזכיר 
בתפילות שחרית ומנחה חוזר, ואם אינו זוכר אם אמר או לא – חזקה שלא אמר אלא הלך אחר הרגל 
לשונו, ולכן עליו לחזור. אדם שצריך לחזור על אמירת "יעלה ויבוא" אם לא אמר את שם ה' של סיום 
ברכת "המחזיר שכינתו לציון"- אומר במקום שבו עצר "יעלה ויבוא" וממשיך בתפילתו. אם אמר את שם 
ה' חוזר לתחילת ברכת "רצה". אם סיים את תפילתו, כלומר מרגע שהגיע ל"יהיו לרצון" הראשון- צריך 

לחזור לתחילת תפילתו, שלא הייתה זו תפילה מתוקנת של יום ראש חודש.

פסק השלחן ערוך (סימן תיט) ש"מצוה להרבות בסעודת ראש חודש", והקדיש מרן השולחן ערוך סימן 
שלם למשפט קצר זה משום רצונו להדגיש את חשיבות עניין זה. כשם שעשה בסימן ש בכתבו סימן 
שלם עבור חיוב אכילת סעודת מלוה מלכה: "לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת כדי ללוות את 
השבת, אפילו אינו צריך אלא כזית". העולם אומר שעל שני סימנים בני סעיף אחד אלה נאמר "עד מתי 
אתם פוסחים על שני הסעיפים"- משום שרבים מקילים לעצמם ואינם מקיימים סעודה בראש חודש 
ובצאת השבת. כתב הטור שסעודת ראש חודש דינה כסעודה במועד, כלומר כמו ביום-טוב. הפוסקים 
כתבו שמן הראוי ליטול ידיים ולאכול פת, והכף החיים הוסיף שראוי לאכול לחם-משנה. אמנם כל זה 
מן  יש  בו, שכן  ודאי דבר שראוי להקפיד  היא  חודש  אכילת בשר בראש  אך  מן הראוי.  חיוב אלא  אינו 
הפוסקים שהתירו אף לאכול בשר בראש חודש אב, אף שהוא חלק מתשעת הימים שאכילת הבשר 
הראוי  שמן  ברורה  המשנה  כתב  עוד  חודש.  ראש  בסעודת  בשר  אכילת  מעלת  משום  בהם,  אסורה 
להוסיף מאכל מיוחד לכבוד סעודה זו, וכתב הבן איש חי ראש חודש. עוד כתב המשנה ברורה שמן הראוי 
להוסיף מאכל מיוחד לכבוד סעודה זו, וכתב הבן איש חי שבכלל זה נחשבת גם הוספת פרי במיוחד 
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המשך בעמוד ההבא



הלכה ומנהג
לסעודה זו.  הראוי ביותר לעשות סעודת ראש חודש ביום ובלילה, אך ודאי אם אין בידו לעשות ב' סעודות 
העיקרית היא סעודת היום. ובראש חודש של שני ימים גם כן ראוי לעשות סעודה בשניהם, אך העיקרית 
שבהן היא של היום השני שהוא עיקר ראש חודש. יש לעיין בדבר החיוב לנשים בסעודת ראש חודש, 
משום שמחד הן פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, אך מאידך קיבלו על עצמן איסור מלאכה בראש 

חודש בשב ואל תעשה, ולכאורה כל שכן לאכול סעודת ראש חודש שזה בקום עשה.

בתפילת ראש חודש מוסיפים קריאת הלל בדילוגים, ונחלקו המנהגים האם מברכים על הלל של ראש 
חודש, שהוא הלל מכח מנהג, וכל אחד יעשה כמנהגו. וממתינים הציבור עד שהחזן יברך, עונים "אמן" 
על ברכתו ומברכים אחריו. המחלוקת על ברכת ההלל נוגעת הן לתחילתו והן לחתימתו (בעניין אדם 

המתפלל ביחיד כיצד ינהג בהלל – עיין בעלון חג סוכות בו הארכנו בעניין זה).
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

הברכות על קריאת התורה וההפטרה לא נתקנו ליחיד אלא לציבור בלבד, ולכן כשאת קוראת את תשובה |
הפרשה וההפטרה תקראי אותן בלא הברכות. 

בעניין תפילת מוסף, מנהגה של הגברת הצדקנית הוא מנהגן של בנות ישראל רבות שמתפללות גם 
ספרד,  מפוסקי  כמה  כדעת  מוסף  מתפללות  שאינן  ספרד  מבנות  חלק  ישנן  אך  מוסף.  תפילת 
ובראשם מרן היביע אומר, שסברו שאשה פטורה מתפילת מוסף ולכן אל להן לאמרה. אמנם רבים 

מפוסקי ספרד ופוסקי אשכנז סוברים שאשה יכולה להתפלל תפילת מוסף. 

נעיר שמה שאת נוהגת לומר את כל התפילה, כולל מוסף, ולאחר מכן מקדשת ואוכלת ואז קוראת 
את פרשת השבוע וההפטרה הוא כראוי לך. אמנם גבר המתפלל ביחידות ראוי לו להתפלל תפילת 
ולהשלים מוסף לאחר מכן.  ורק לאחר מכן לקדש,  שחרית, לקרוא את פרשת השבוע וההפטרה, 
והסיבה היא משום שלגבר יש חיוב שמיעת קריאת התורה, ולכן יקדים לצאת ידי חובה ואז יעשה את 

הקידוש ויאכל להשיב את הלב. 

שלום הרב, אני נוהגת בכל שבת להתפלל את כל התפילה, לעשות קידוש ולאכול מזונות, ולאחר שאלה |
ואחר  קודם  וההפטרה  התורה  ברכות  את  לברך  עליי  האם  וההפטרה.  הפרשה  את  לקרוא  מכן 

הקריאה? אני נוהגת להתפלל גם תפילת מוסף האם אני עושה כדין?
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