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  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  פרשת בראשית
  :חעד  :ו יומא' מס

  פרשת נח
  .יאעד  .טיומא ' מס

 []  
רואים כמה שמירהאנו יומא ' מס רישב

אף ,ג שלא יבא לידי טומאה"היה צריך הכה
כ"ועאכו, בהיותו במקום המקודש ביותר

יוצאיםכמה שמירה צריכים בשעה ש
  א רק בכח התורה"וזה א, בשווקים הטמאים

 מכות' א בסיום מס"מדברי רבינו שליט

  דברי התעוררותדברי התעוררות
  לימי החורףלימי החורף
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  בצל כנפיך תסתירנו

עומדין אנו כעת בתום ובעבור ימים הקדושים
פחותי ערך ושפולי מצב' והנעלים בה נתעלו אפי

ועכשיו צריכין אנו לידע מהו, במדריגה נעלה ונפלאה
בימים הנוראים"אלו והוא כי  בימיםמעשינו ועבודתינו 

אז כלנו כאחד היינו במעלה, אשר עברו עלינו לטובה
י החג נשארנו במעטולאחר עבור ימ. גדולה עד למאד

מעט ממדרגות הללו ונתרקנו ממעלות הגדלות אשר היה
אכן העיקר היא שאף בימים הבאים לטובה מכאן, בנו

נבוא לחזרה למעלות הגדלות שתהיה תקוע, ולהלאה
וצריכין אנו לעבוד העבודה, ונשרש בנו כיתד שלא תמוט

בכל כוחתינו ולהשתדל לחזור ולבוא למדרגות הגדלות
כיוהמעלה הזאת תצית ותפרה בנו להבא  .ומקדם כמאז

כדי שהמעלות הללו ,הנפילה לא היתה רק לצורך עליה
  .)ט בראשית"קדושת יו(" ישרשו בנו לעולמי עד לטובה

ובזה צריכין להתחזק ולהיזהר מאד שלא להניח
ו אובדים את"ולהתרשל מכל הקבלות טובות כי בזה ח

שפרשתיוכמו "ט "כל מעשינו בימים קדושים העעל
דודאי בכל, מנעי קולך מבכי )ו"א ט"ירמיה לא טו ל(בפסוק 

.שנה בימי התשובה ישראל עושים תשובה ונפעל למעלה
ושמא תאמר אם כן, וזה שאמר הכתוב יש שכר לפעולתך

על זה אמר ושבו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום
כי אחר עבור ימי הדין שבים למעשיהם, בנים לגבולם

ועל דרך .והיא הגורם כי עדיין בן דוד לא בא, הראשונים
על פי שרואין. 'קוה לשלום כו ])טו[' ירמיה ח(הפסוק ' זה פי

ונתקיים מה שנאמר, חבלי משיח ועדיין בן דוד לא בא
והוא מדה כנגד ,הרינו חלנו כמו רוח ולא ילדנו )ישעיה כו יח(

כך כמול ימים המעותדים ל"ר, מדה כי בעתות התשובה
צופין העליונים וסוברים שיעשו תשובה, ימי אלול ותשרי

שמיד אחרי עבור ימים הקדושים, )ראה, ישמח משה(, "ואין
העיקר לקיים מצאתי את"ו חוזרים על קיאם ואז "ח

ועל דרך שפירש .שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו
שאמר דוד לכו, ה מניקלשבורג"ש זלה"ק מהר"הגאה

ומזה זה שאמר, לימר באו בנים' דהוה לי, בנים שמעו לי
אלא הכוונה בשעה שאומר החכם דברי כבושים, לכו

שומע ומאזין, ומוסר דברים היוצאים מהלב נכנסים ללב
ועושים בו רושם לעורר לבבו בתשובה וחרטה ומקבל עליו

אבל אחר זה כי ילך וישוב לביתו ,לשמור ולעשות ולקיים
שוכח ואינו רואה את' וזה פונה לכרמו וזה פונה וכ

על כן הזהיר הכתוב, הנשמע לאזנו דברי תוכחת ומוסר
ל אחר אשר תלכו מזה אז שמעו לי"לכו בנים שמעו לי ר

  .)רב טוב נח(ד הקדושים "עכ, "אלמדכם' ה יראת
  )בהמשך בעמוד ( 

שני ביום נבראו המלאכים
אלקים ברא העולם,בראשית נברא מאמרות ,בעשרה

ט הוא,הוי'והא מאמר נמי ה,בראשית בדבר שמים'דכתיב

בראשית"וי.נעשו גבי גם ויאמר התורה כתבה דלא הטעם ,ל

ברש איתא עה"דהנה אחד"י יום בקר ויהי ערב ויהי סדר.פ לפי

הי הפרשה רא'לשון יום לכתוב אחד,שוןלו כתב לפי,למה

שני"הקב'שהי יום עד המלאכים נבראו שלא בעולמו יחיד ,ה

הי מיכאל תאמר וגבריאל'שלא רקיע של בדרומו מותח

רבה(בצפונו מפי,)מדרש שיצא ודיבור דיבור מכל כי וידוע

מלאך"הקב ממנו נברא י(ה רצה,)ד"חגיגה שלא כיון ומעתה

ראש"הקב ביום מלאכים שיהיו בריאה,וןה להיות הוצרך

לבד במחשבה יהי,ראשונה שלא ביום'כדי מלאך נברא

ויאמר"וע,ראשון כתיב לא הי,כ במחשבה'דלא רק .באמירה
יואל דברי

רשע עם להתחבר אסור
ה מוצאו'וישם כל אותו הכות לבלתי אות איתא,לקין

ו,במדרש מצחו'אות על ו"וצ,נתן אות למה ועל'ב דוקא

י עפי"וי.רמוזמה ר"ל הגאון בשם ששמעתי חיים'מ יוסף

זצ עיה"אבל"זאנענפעלד ירושלים ת"ד לשבח"ק טעם שאמר ו

ו אות נאמר לא ל'מדוע קאפיטל את"בתהלים בשנותו לדוד ד

א,טעמו פי על שהוא,ב"שמסודר החיבור"משום אות הוא ,ו

טעמו את שמשנה מי עם טוב החיבור כ"ומכש,ח"ודפח,ואין

ורוצח משחית לאיש חבר להיות את,שאסור עשה לא קין אבל

במזיד הזאת כעס,התועבה מתוך רק בטבעו רצחן היה ולא

ובשגגה הקב,נעשתה נתן ו"לכן אות מצחו'ה המורה,על אות

עמו להתחבר שרשאין לרמז כדי החיבור .על
חיים תולדות

בתו בבוקררלעסוק ותפלה ה
הי ויהי'וקין אדמה מפרי'עובד קין ויבא ימים מקץ

לה מנחה צאנו',האדמה מבכורות הוא גם הביא .והבל

עפ כך לומר יש להבל קין בין בשם"החילוק המבואר י

בכור,צדיקים כל לי והתחלות,קדש הראשית כל כי,לקדש

הראשית הוא רישאהעיקר בתר הכל וממילא והתחלה

היו,גרירא כל הוא כך היום והתחלת הראשית כולווכפי וזה,ם

בקין מרומז האדמה,שהוא לעבודת לעסקיו לקח יום שבכל

קרבנו"ואח,בראשונה ולהקריב להתפלל הלך ערב לעת ,כ

ל לקח יום בכל והתחלה הראשית הבל הבוראעאבל ,בודת

צאנו"ואח לרעות לעסקיו הלך ימים"וז,כ מקץ ויהי היינו,ש

היום בסוף ויום יום לה,בכל מנחה קין כיון',ויבא וממילא

גרירא רישא בתר הי,שהכל ועבודתו תפילתו במחשבות'גם

האדמה מעבודת צאנו,זרות מבכורות הביא הבל היינו,אבל

הבורא לעבודת לקח יום בכל הי,הראשית עבודתו'וממילא

וישע ולפיכך המובחר מן שלימה עבודה וצלולה זכה ותפילתו

ש'ה לא ומנחתו קין ואל ומנחתו קין .עהאל
ישראל דברי

העון מקטין הרע היצר
ה מחשבות'וירא ייצר וכל בארץ האדם רעת רבה כי

היום כל רע רק מיעוטין.לבו הם ורקין דאכין לדקדק יש

מיעט מה רע רק ישעי,והכא הרב משם ז'ושמעתי ל"באסאן

האדם,שפירוש עוונות מקטין הוא הרע היצר כי דנודע

ומטילאות בלות ומפתהשאי,בטענות שיסמוכו מה על להם ן

רע"וז,האדם רק לבו מחשבות יצר וכל ולצדד,ש הרע למעט

חמור איסור שאינו בעי,צדדים לבא ורחמנא ספק דהוי כגון

חז חומרת זהו שוא"או משאות וכיוצא דוקא לגדר ל

רע,ומדוחים רק אומרו ודפח"עכ,והוא .ח"ד
להחיד דוד ז"פני ל"א

עו צורך לו אין היצרהרשע בהסתת ד
לומר אפשר הלצהבעוד מגדיל,דרך הרשע כאשר כי

יוםועוונ יום וכיוצא,ת וגזילות בעריות תדיר עצמו ,ומרגיל

במדרי ולפתותוגכשהוא להסיתו ליצר צורך אין זו הוא,ה כי

טבע נעשה ההרגל כי ועושה הולך רעת"וז,מעצמו רבה כי ש

בארץ למדרי,האדם שבאו עד נתרבתה כך הואכל שיצרם גה

ליצה,מיעט צורך לו לפתותם"שאין יצר,ר וכל אומרו והוא

היום כל רע רק לבו הרע,מחשבות שהיצר רעאהוכלומר ,מעט

וההסתה הפיתוי הוא צו,מעט עוד לו אין עמםרכי לטרוח .ך
דוד פני

בביהמ לתורה עתים לקבוע ד"חיזוק
נתעל מאוד סוכה מצות כי וסופרים ספרים מפי ,הידוע

נכנ גופוסשהאדם קומת בכל את,בתוכה מקפת והסוכה

היש ומלאחריורהאיש מלפניו משמאלו מימינו כ"וע,אלי

למגן שתהא מקיף אור להשפיע יפה כוחה זו מצוה קדושת

לבל הרע היצר תחבולות מכל להנצל ישראל לבני ולחסה

יוקשיו בפח שואל,יפלו הבן כאן הסוכות,אמנם בחג התינח

מק שהוא סוכה מצות לנו כייש האדם את באורופות לו

הרע יצר מפני ומחסה למגן וקדוש נורא מה,מקיף אבל

סוכה מצות לנו אין כאשר השנה ימות בכל אתה,נעשה אף

המקפת,לוראמו קדושה מצוה השנה ימות בכל גם לנו שיש

רוחותיו מכל האדם מאודו,את קדוש רוח עליו משפיע

המדרש,נעלה בבית לתורה עתים קביעת מצות אשר,והוא

כמו המדרש לבית גופו קומת בכל האדם נכנס זו במצוה גם

סוכה לשומרו,במצות סביב סביב מקיף אור עליו ונשפע

היצר מרשת .ולהצילו
מועדים משה י,ברך אות שלם ד"סוכות

מדורות יותר ימיהם לאריכת שלנוטעם
בימי"רמב'יע אדם חיי אריכת בסיבת שהאריך מה 'ן

הללו הי"ולפענ,ובדורות הבריאה שעיקר נודע כבר דהנה 'ד

העולם יסוד הוא אחד והצדיק הצדיק האריך,בשביל וכבר

מ"הרמב על לזרעים בהקדמתו להקב"ם לו אין בעולמו"ש ה

ד ע"אלא הלכה של שהיו,ש"א הראשונים בדורות והנה

הימכעי אברהם ועד ומנח וא'סים שהכעיסו דורות כ"עשרה

שמשו זורח הצדיק זה של שמשו שקעה שלא שעד נודע כבר

הראב כתב וכבר האחר פ"של סי'ע ונתן בןאב'שהי'נח רהם

נח"נ מת כאשר שנים עד,ח ארוכים חיי לחיות הוצרכו ולכך

בכבודו לעולם שהאיר אחר צדיק שנולד הפרי בישול שיגמר

שמ"ודו אחר כי אמרתי ואני הי"ק שנים כשהכיר'ח אברהם

הו אז כי ונמצא בוראו וממחאת צדיק להיות נ"ל עד ח"ח

סי וזה שנים ממזרח'עשר שהאיר עד שעברו דורות לעשרה

ש אבינו אברהם ודויצדיק נח במקום .ק"עמוד
שאול דברי
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  )המשך מעמוד א(
וצריכין אנו לשפוך שיחינו על זה מן קדם רבון 

ר "יהא רעווה קמיה דתשרי על עמיה יה"עלמא אשר 
שהחודש תשרי שעם ישראל התקשרו בו ' מלפניו ית

ולא ילך לריק ' ישאר על עמי' י עבודתם הק"ת ע"להשי
  .)בראשית, בית אברהם(" וישאר קשר של קיימא

שכן גם ביקש יעקב אבינו עליו וכאשר מצינו 
, א ימים הקדושים"אם כי יעברו הנ, א"יעבור נ", השלום

לנגדי ' על דרך שויתי ה, אדוני לפני עבדו, בכל זאת
שאני אעמוד על משמרתי בכל זמן כמו באותן , תמיד

עד , ואתנהלה עצמי לרגל המלאכה הזאת, א יום"הנ
' ן וגוועלו מושיעים בהר ציו, אבוא אל אדוני שעירה

, לעבדו שכם אחד בכל עת' ומלאה הארץ דעה את ה
שאף ביום , ם דייקא"א לפני היו"והיינו שאמר הקרה נ

א ימים הקדושים ימי "הזה אהיה בבחינת אותן הנ
ואז ממילא לא אעשה דבר כזה לעבור על רצון , התשובה

ועוד ירמוז בתיבת היום שהיא מרמז גם כן ( ,רבי ואדוני
היום שהוא ' וביקש שיהיה בבחי, עעל ראש השנה כידו

  ).חיי, ט"קדושת יו) (ראש השנה אף ביום הזה
ה שיושיעינו "ובכן אף אנו צריכין להתפלל להקב

להמשיך קדושת הימים נוראים והחגים עלינו על כל 
ל "ר, כל חסיד אליך לעת מצוא יתפללועל זאת "השנה 

ט וכן "אחרי שבת ואחרי יו, שאחר יציאתינו מן הקדושה
, צריך כל אדם לחשוב מה נשאר עתה בידו, אחרי התפלה

איזו רשימא של קדושה נותרה אצלו מן האור שהושפע 
  .)מ"הרמ' כ(" אשר בו ילך כל הימים הולך ואור, עליו

ומאוד מומלץ זמן זה להמשיך כל האור לכל 
השנה שעוד עומדים אנו בימים הנוראים ימים אשר בו 

ורה עד שנים עשר שמיום שמחת ת"תלויים כל השנה 
ונאספים אל , ב חדשי השנה"לעומת י, יום אחר החג

ומחזירים על למודם כל , ב הימים"בתיהם בקרב אלה י
והיא סגולה נפלאה להיות לעושה אלה , אחד לפי שעורו

מראשית השנה ועד אחרית  ,עזר משדי תמיד כל הימים
הן ', הן בתורת ה, וכל אשר יעשה יצליח, השנה

  .)ח פלאגי"מועד לכל חי הגר(" בכל משא ומתןהן , בחסידות
ימים אשר ' וקדושת ימים אלו נמשך עוד עד מ

בימים אלו ההשפעות נובעים ומשפיעים השפעות 
אורי "קדושה והשפעות הבנת התורה דאיתא במדרש 

בראש השנה שאז מתחיל התחדשות בדברי תורה אור 
עד שמיני עצרת שהוא נביעו דאורייתא כמו שכתוב 

שאז נקבע אור תורה שבעל פה  )ג"י' תי(ונים בתיק
יום לקבל ' התחדשות בדברי תורה ומאז הזמן מ

פרי צדיק (" ההשפעה והתחדשות בדברי תורה בקביעות

  .)יתבראש
מצינו בספרים שהכתיבה בראש השנה "ועוד יותר 

ז "עכוהחתימה ביום הכיפורים גמר דין בהושעא רבא 
הם כח להתקיים אף שיוצאין הפתקים הנגזרים אין ל

עד חנוכה אולי יתקן האדם מה שעיות נמצא שקדושת 
שאז רשות לקיים הפתקין  החג נמשך והולך עד חנוכה

לכך יש לו לאדם להמשיך על עצמו ולקשר קדושת 
קשרו החג ' ש אסרו חג פי"החג סוכות עד חנוכה וז

בעבותים חג הסוכות שלוקחין בו ענף עץ עבות 
ים ולכן נקרא חג הסוכות חג מינים בעבות' וקושרים הד

בעבותים תקשרו הקדושה מהחג הזה עד קרנות 
זרע (" 'חנוכת המזבח וכו' המזבח הוא חנוכה שאז הי

ק רבי דוד "מובא בספר בני בנימין בשם הגה"וכן  )קודש
ק בעל בני יששכר "ע ששמע מאביו מרן הגה"מדינוב זי

מראש חודש אלול עד ל "ע שאמר בשם צדיקים וז"זי
כה מאיר ברקיע כעין תבנית יד הפשוטה לקבל את חנו

אותם בעלי תשובה אשר מאיזה סיבה שהוא נידחו 
ת ומתקבלת תשובתם עד חנוכה ואין היד "מלשוב בעשי

  .ל"עכ ,עוברת עד זאת חנוכה

ובפרט בשלשה שבתות הראשונות שהם מרומזים 
ז בעל "ר א"אדמו"בפרטיות נגד ימים הנוראים כאשר 

כי שבת בראשית הוא נגד ראש , ל אמר"יסוד העבודה ז
  .)בית אברהם(" לך נגד סוכות, כ"נח נגד יוה, השנה

כ זמן זה הוא באמת נמשך עוד ימי הדין שאז "וא
פ וגם המה הזמנים "הוא התחדשות תורה שבע

עלינו לראות , המסוגלים להמשיך קדושת הימים טובים
למלאות ימים האלו בתורה שאז הוא עיקר השפעתה 

ת והימים נוראים ואז "ז להמשיך קדושת השמח"יוכן ע
, פירוש' וכו' דתשרי על עמי' יהא רעוא קמי"נזכה אשר 

המעשים טובים , פירוש, יהא רעוא קמיה דתשרי
, על עמיה, והמצוות שישראל עושים בחודש תשרי

אמן , ישפיעו על עמיה כל טוב לכל השנה כולה, פירוש
  .)צמח דוד זאבליטוב(

àáä äðùì äðëää  
ל שדיברנו בגודל החיוב שבל נזניח "בנוסף לכל הנ

ושצריכין להמשיך בהקבלות הטובות שהיו בימים 
שאם אומרים אעברה ' הנוראים בבחינת לכו בנים וכו

נא אין כאן סלח נא וכמובא לעיל עוד יש בו ענין גדול 
ה דארף זיך "ר"ט כי "הכנת הימים נוראים לשנה הבעל

אבער אז עס איז ניט  ,אנהויבען פון שבת בראשית
איז אז עס קומט צום , פאראנען די עבודה בכל השנה

ער וויל , איז אויך ניט כדבעי, פ"ה ויוהכ"זמן פון ר
אבער עס איז , איי אט גייט דורך דעם זמן, אריינכאפען

און ווי עס איז  ,אריינכאפען קאן מען ניט, גארנישט
אס איז ד, ידוע אז עס איז פראנען דער תוקף הרצון

 וצריך, מעלים אויף די  התגלות פון כחות פנימיים
אז , וכן הוא גם בענין זה, להיות צמצום בהרצון

אט דער וואס האט געטאן א , אריינכאפען קען מען ניט
פ טאקע בא "ה ויוהכ"איז אין זמן פון ר, גאנץ יאהר

, ווארום אט גייט דאך דאס דורך ,איהם א מינוט טייער
וואס דערפאר , ס נאכדעם נעמעןאון וואו וועט ער דא

זאגט מען דאך אין נעילה דעם חרוז פון השמש יבוא 
, אבער ווער עס האט א גאנץ יאהר ניט געטאן, ויפנה

אבער עס איז , פ אריינכאפען"ה ויוהכ"וויל ער ר
  .)ח"ת תרע"שמח, תורת שלום(" גארנישט

ה הוא "כ ובר"כי עיקר הקדושה שמרגישין ביוה
כן הוא ענין יום "כל השנה העבר כי מההכנה שעושין ב

פ ניתן למחילת עוונות וטהרת "שהרי יוהכ, הכיפורים
כדכתיב בקרא כי ביום הזה יכפר , הנפש מזוהמתה

וכתיב וכפר על הקדש ', עליכם לטהר אתכם וגו
והתודה עליו את עוונות בני ', מטומאות בני ישראל וגו

ות והנה כדי שישיג האדם טהרת הנפש בשלימ, ישראל
עליו להכין עצמו לכך במשך , ביום הקדוש והנורא הזה

ומובן הדבר שכדי להגיע לטהרת הנפש  ,כל השנה כולה
חייב האדם להזהר , שימחקו כל הרושמים מן הנשמה

ויהיה בזכרונו תמיד כי , ולהשמר כל השנה מן החטאים
ולפי מעשיו , קרב ובא יום הגדול והנורא יום הכיפורים

כי פשוט הוא . מתו ביום הכיפוריםבכל השנה תטהר נש
הדבר שאם העוונות מועטים נקל הוא יותר לצחצח 

מאם הרבה לחטוא ולהמרות פני , וללבן כתמי הנשמה
, כי אז חטאתו דבוקה בנפשו, בוראו ברוב עתים וימים

ונפשו לא , נכתם עוונו, ואם יכבס בנתר וירבה לו בורית
  .)דברי יואל אחרי(" מטוהרה היא

כשחולף "כין להתעורר ולהכין תיכף ולזה צרי
ה אני מטה אזני ושומע אם מכין בכותל לעורר "ועובר ר

כי אין שום זמן כלל כי כל , לסליחות לשנה הבאה
  .)ו"אות רט, ן"שיחות הר(" השנה חולף חולף ועובר כהרף עין

èëòð øòèðéåå òâéìééä éã øîàî  
מעלה גדולה ויתירה מוצאים אנו בימים אלו 
בנוסף לעצם קדושת הימים וגם בנוסף לעבודתינו 

ם לרבות "והוא ג, להמשיך קדושת הימים נוראים
ק "הה(" די זיסע געסט די לאנגע ווינטער נעכט", הלילות

וכפי שנקרא בלשון קודש  )ש"ב מפרשיסחא מובא בתפא"ר
י "אשר ע, "נעכטדי הייליגע ווינטער "ק "אצל רבוה

עבודתינו באלו ימים הקדושים אפשר עוד לתקן הכל מה 
ש "הבורא כל עולמים ית"ט שאז "שחסרו בימים שעעל

וממנו ה באור היראה "מאיר באור פני מלך חיים ביום ר
ושוב  יוכל האדם לשאוב יראת שמים על כל ימות השנה

כ ושוב "ת באור התשובה ובפרט ביום הקדוש יוה"בעשי
ת מאיר ללבות עמו "סוכות זמן שמחתינו השיבימי 

ישראל באור השמחה ממנו יוכל האדם לקח לנפש 
ט "ת ובתורה ומעש"שמחה אמתיות לשמוח בעבודת השי

ת צופה ומביט עד סוף כל "והנה השיכל ימות השנה 
הדורות ראה דור אחרון דור עני ואביון שיגיעו ימים 
 הקדושים האלו ואין איש שם על לב להתעורר
בהתעוררות אמת לאמיתו ושוב כשבא נעילת החג חושב 
מחשבות וחשבון הנפש איך חלפו ועברו ימים מקודשים 
כאלה ולא פעל בהם מאומה ולא התעוררות כדבעי 
למעבד ומה לו לעשות כיון שהימים כבר חלפו ועברו 

והנה מעשה אבות  א להשיב הזמן שכבר חלף והלך לו"וא
סיבובים שיעקב אבינו ת "כ סיבב השי"סימן לבנים ע

יעבור על מקום המקדש ולא ירגיש בנפשו ושוב כדיהיב 
 ובזה פעלדעתו למהדר קפצה הר המוריה לקראתו 

כשכבר חלפו הימים הקדושים אלא ' לדורות דאפי
כ אורות אלו "ת שולח לו ג"למיהדר השי' שיהיב דעתי

  .)ברכה, ערוגת הבושם(" להאיר מחשכו
ה שולח לנו "ים שהקבובכן בבוא האורות המחודש

י 'ביכולת ביד כל אדם להמשיך אליו בח"ז "שעי
מתיקות הדבש ההיא אף בחודש הזה שאין בו מצות 

אלקיך ' ה ד"מעשיות המתוקים הנהוגים בחודש הז
ש "דייקא שהוא לשון דיבוק וחיבור כמ' מצוך וכ

את ' כ כוונת סיים הכ"בצוותא חדא כנודע וזהו ג
י לימוד "והיינו ע' וכ החקים האלה ואת המשפטים
' ע לבחי"א להדביק א"החקים והמשפטי התורה יוכל כ

י דבש הרוחניית דהתורה המתוקה 'הדבש להרגיש בח
דבש ' כ בכח הזה אף מתיקות בחי"ולהמשיך אליו ג

י "ז ורוב השפעות טובות והצלחה כמו ע"דעניני עוה
צבי (" המצות החביבות הערבים דהחודש תשרי העבר

  .)'מאמר א לצדיק חשון
י "היינו שעיקר עבודתינו בימים האלו הוא ע

ז נוכל להמשיך כל "ושעי' הלימוד בתורתינו הק
ההשפעות ברוחניות ובגשמיות ממש כמו שהיה בחודש 

ט ובפרט כי באמת בנמצא קדושת כל "תשרי העעל
ט "הבעשבשם "המועדים בכל יום ויום כאשר ידוע 

ק השלמה שכל ימי השנה המה ר ה"הקדוש זצוקללה
שכל יום מימי השנה , ופירש הכוונה. לימים הקדושים

ת עוזר לאדם "וכאשר השי, יש בו קדושת המועדים
הוא יכול , ע בימים הקדושים ובמועדים"והוא מקדש א

" להרגיש בכל יום קדושת היומי דאורייתא ויומי דרבנן
  .)ע"י מבעלזא זי"ק מהר"הה(
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 íåù äéä àìå òø ìëî íéøåîù åéä ãåáëä éððò úçú

íäá èåìùì äìåëé ïåùìå äîåà ,ä úøéæâá ååèöðùëå '

äîçìîì íéððòä ïî úàöì , úåøéñî äæá íäì äéä

ä úåöî íéé÷ì ìåãâ ùôð ,' àì ãåáëä éððòì õåç éë
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úåöîä âç äøåúá àø÷ð çñôä âçù ïéðòä øàáì , åðàå

å÷çñôä âç åúåà ïéø . áéúë éë)â å íéøéùä øéù ( éðà

éì éãåãå éãåãì ,á÷ä ìù åçáù íéøôñî åðàù åðééä"ä ,
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éùä ìåëéáë" ÷öáä úà åôàù ìàøùé çáù øôñî ú
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á÷ä ìù" åãñçáå áåèá åðîò áéèäù ä åðôé÷äå ìåãâä
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éâéìô ,åéä ãåáëä éððò øîåà øæòéìà éáø éë , àåäå

úåëåñ íéùåò ìàøùé éðáù íòèä , øîåà àáé÷ò éáøå

ùò ùîî úåëåñíäì å ,á÷ä ìù íòèä àåäå" úåöîá ä

äëåñ ,ëò"ã.  

äðäå øî ìöà äåäã àãáåòä òåãé øôåñ íúçä ï

äììæ"åúåãìéá ä )ãôô øéòá ãìåðù"î( ,òôù" íåéá à

äøåú úçîù  íäøáà éáø ïåàâä àúîã áøä åúåà ç÷ì

äììæ ùéáà" ä)íäøáà úëøá ìòá ( ìò åäéáâäå

úåô÷ää úòùá êë åîò ã÷øå åéúåòåøæ , àåäù åøîåàá

äøåú øôñ íò ã÷øî . ìãåâ åðéöî åæ äðéçáë äðäå

úé íå÷îä éðôì åðéúáéç"ù,  øîàðù) àé òùåäâ (éëðàå 

éúìâøú íéøôàì íç÷ ìò òåøæååéú ,ùøá àáåäå" é

)ë ãé úåîù (íéøöî úàéöé ïéðò ìò .é éìåà åðéëøãìå" ì

á÷äù åðééäã ïååëîä" ìò íé÷éãöä ç÷åì ìåëéáë ä

ïéãå÷éø íäîò äùåòå åéúåòåøæ . íøîàî ãåñ åäæå

)àì úéðòú (.á÷ä ãéúò" íé÷éãöì ìåçî úåùòì ä

ì ãéúòìàá ,æç éøáã àìåì øùà äåáâ äðéçá àåäå" ì

åøîåàì íéìåëé åðééä àì ,ðá åëæéù äî ãéúòì ìàøùé é

á÷äù àáì"íé÷éãöä íò ìåçî äùòé ä ,á÷ä éë" ä

óåâä éâéùî åäåâéùé àìå óåâ åðéà ìåëéáë , ïéàù åîëå

éðéáî åðàá÷äù äî í"íåé ìëá ïéìéôú çéðî ä , ïë åîë

éùäù äæä ïéðòä àåä" íò ìåçî äùòé ìåëéáë ú

 íé÷éãöääçîù ìù ïéãå÷éøá íàùðéå íìèðéå.  

ïëáå  íåéá äìåãâ äçîù ùé äøåú úçîù äìòîì

äèîìå , íìåòá äèîìî éë äæä äçîù íéùåò åðà

åðéãéá äøåú øôñäå ïéãå÷éøå ,á÷ä ìù åçáù åäæù" ä

äì çáùìå ììäìå úåãåäì ' ìëî åðá øçá øùà ìò

åúøåú úà åðì ïúðå íéîòä ,å éîùá äìòîì ïë åîë

 äæä íåéá íéçîùå íéââåç ïåéìòä ïãò ïâá ìòî

äøåúä úçîùá ,éùäù ìàøùé ìù ïçáù àåäå"ú 

á÷ä ìù ïéìéôú úðéçáá åðá øàôúî" åäá áéúë äî ä

õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå ,éùäå" ìåëéáë ú

íäîò ã÷åøå åéúåòåøæ ìò íé÷éãöä úà ç÷åì , àåäù

øàôúî  ìàøùé éðá íò íé÷éãö åðîî åàöéù ìò

ä éãáåò íéùåã÷å 'îøá"ñùå íéøáà ç" íéãéâ ä

åúéîäù äøåú ìù äìäàá ïîöò.  

äæáå øçä øàáúéáéáç ñåøôå àð äìâä æå"éìò é ,

éì éãåãå úðéçá åðééä ,ëñ úà"îåìù ú"ê , åîë åðééä

ìù úëñ àø÷ðù äëåñ úåöîá åðéöîù"í , åá ùéù

úåîéìù ,á÷ä ìù åçáù ïä" ïéçáùî åðàù äî ä

ãåáëä éððò ìò åîùì ïéøàôîå , ìàøùé ìù ïçáù ïäå

éùäù äî" åéúåöî åðîéé÷ù ìò åðá øàôúî ú

ùôð úåøéñîá ,åøà øéàú åæ äðéçáá"êéãåáëî õ , åëæé

ä úà åãáòù íé÷éãöä 'ä ãåáë úøàäì äæä íìåòá '

éùäù" äùòé úíäîò ïéãå÷éøå ìåçî ,å äéäé ïôåàá

äæä àêá äçîùðå äìéâð åðçðà øù , íéã÷åø åðàù

 ïéçáùîå íéãåîå äøåúä úçîùá íéçîùå ìù åçáùá

á÷ä"åúøåú úà åðì ïúðå íéîòä ìëî åðá øçáù ìò ä.  

äðéçáå äøåú úçîù íåéá ìàøùé éðáì ùâøð åæ ,

 äøåúä úçîùá íîöò çîùì åëæ ìàøùé éðáù" ïòî
ïñò óéåà ïòååòâ øúååî èàä , øúååî èàä ïòî

ïôàìù óéåà ïòååòâ , èùéð èðééî äøåú úçîù
ñàã ,èðééî äøåú úçîù , úåòù ïöðàè ïãéà

äøåú òâéìééä éã èéî úåëåøà", å øùà ïîæ åúåàá

øùé éðá åçáù àåäù äøåúä úçîùá åçîù åùù ìà

á÷ä ìù"ä ,á÷äå íéîùá íâ äøåú úçîù äéä" ä

 íäù íéðåéìò éùåã÷ íé÷éãöä íò ã÷øå åîöò çîù

ìàøùé ìù ïçáù.  

êéøùà êåîë éî ìàøùé , íéëåæ ìàøùé éðá øùà

åæìä äåáâ äâéøãîì , êéà ïéáäì øùôà éà úîàá øùà

äæë äåáâ äâéøãîì úåìòúäì ìåëé íãå øùá á÷äù" ä

íé÷éãöä íò ìåçî äùòé , ïúåìãâ ìò äøåî äæå

 úåâéøãîì òéâäì íéìåëéù ìàøùé éðá ìù ïúåîîåøå

úåáâùðå úåäåáâ.  

äååáë"ò øåæòé ,äæä ùåã÷ä âçî åðà íéàöåé ,

ùø éøáã òãåðå" é)åì âë àø÷éå (á÷äù" øîåà ä

 ìàøùéìäù÷áá íëî åáëò éîò ãåò íåé ãçà äù÷ 

éìò íëúãéøô . úîàáå íéîé åðéìò åøáòù åðéëæù øçà

íéùåã÷ ,åëå ìåìà ùãåç ùàøî ìçä ' íéðîæå íéâç

ìïåùù ,âç ìù íéðåøçàä íéîéá èøôáå ,äù÷  åðéìò

 úåìòúäì åëæù äæä ùåã÷ä âçä ïî ãåøôì ãàî

÷åæéçå äøäèå äùåã÷ íééðôç àìî áåàùìå , éðá

á÷äá íîöò å÷áãúä ìàøùé"ä , áåè äî åðéøùà

åðéìøåâ íéòð äîå åðé÷ìç , ïåùìå äîåà åðçðà éë

äøåúä ìá÷ì åðéëæù äãéçéä ,äåà éôìà ïéá" ïéàù ò

äøåúä úçîùå äùåã÷ä äøåúä ïî äâùä íäì , íðéà

 äîò çåîùìå äùåã÷ä äøåúä ãåîìì äéëæä íéâéùî

ä úåöî íéé÷ìå'.  

øåæòé éùä"úëøåáîå äáåè äðùì åðìåë äëæðù ú ,

äìåãâ äáçøäá äñðøôå úçðå úåàéøá íò , ìãâì äëæðå

ùòîìå äôåçì äøåúì åðéðá éðáå åðéðá" úçð êåúî è

äçîùå , úà éìò éáéáç ñåøôå àð äìâä íééå÷é éãò

îåìù úëåñêé , ãéúòù äî åðéðéòá úåàøì äëæðå

á÷ä"íé÷éãöì ìåçî úåùòì ä ,éùä øåæòé" äëæðù ú

 øùàë àúøåáç åäðäî úåéäìå åðéðéò åîá úåàøì åðìåë

åæ äåáâ äðéçáì ìàøùé éðá åëæé, á äîéìù äìåàâ

ïîà åðéîéá äøäîá.  
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  )המשך מעמוד ב(

íéøéàîä úåìéì  
ל"ימי החורף לילות הארוכים הבע"ובכן יראה למלאות את 

ב"ש בקדשו הרר"וכמ, ולהוסיף לימוד התורה' לעבוד בהם את ה
געסט דיא לאנגע ווינטער נעכטדי זיסע ק "מפרשיסחא בזלה

'צריך להכין לקבלם בטהרה ולעבוד בהם את ה קומען אן
  .)תפארת שמואל(" בתורה ובמעשים טובות

ועיקר קדושתן אין מרגישין כי אם על ידי תורה וכאשר
שלילות, בעל העטרת צבי, ע"צבי מזידטשוב זי' ק ר"אמר הרה"

ם עוסק בתורהוכאשר האד ,החורף יש להם קדושת חול המועד
"בלילות החורף הארוכים זוכה להרגיש בהם קדושת חול המועד

  .)ע"י מבעלזא זי"מהר(
שפעם אמר העטרת"ובגודל קדושת זמן המשמורת ידוע מה 

ווינטער אויסבעטיןא איד קען זיך ", ע"צבי מזידיטשוב זי
ועל ידי עסק. ")אוצר ישראל( "ס ווי יום הקדוש ביי נעילה'פארטאג

זוכים להשכיל ולהבין בתורה, בעוד ליל באשמורת הבוקר התורה
כי ממשיך עליו חוט ,אף דברים שלא היה יכול להשיגם בכל היום

של חסד ורחמים להבין בתורה אף דברים שלא היה יכול להשיגם
,כי ממשיך עליו חוט של חסד ורחמים להבין ולהשכיל, בכל היום

ח"ולכן פת ,ח צלול וזךומה גם כי ידוע שאשמורת הבוקר הרי המו
כי אז הזמן גרמא להתעלות, בפתח ותחילת היום, דברך יאיר

ומכאן מודעא רבא. בבחינת מבין פתיים, במעלות התורה
לחדש בקרבו רוח נדיבה להתעורר, לאורייתא לכל אדם מישראל

,לעמוד על משמרת התורה ביתר שאת ויתר עז, משינתו בלילה
ואיש ,פי הצדיקים לילות המאיריםבפרט בלילי החורף שנקראו ב

ובזה ימשיכו חוט של, בלילות' את רעהו יעזורו לעמוד בבית ה
  .)ברך משה בראשית( חסד ורחמים לכל בני ישראל

ועל כל אלה יש בה גם כח המסירות נפש שעל ידה אפשר
בספר חרדים", מה שקשה לתקן בתשובה' לתקן הכל אפי
אחי. רצון שנת עינם נדדהל' מסרו נפשם הי' קדושיך בניך כו

כי שבירת תאוות שינה להיות, ורעי הביטו וראו המבואר מזה
י"ש רש"ויובן על פי מ .הוא מעין מסירות נפש, עומד ושונה

נפש לשון תאוה וקורת רוח שהנפש נהנה )א"ך ע"דף ק(בחולין 
הרי', וכשמבטל תאוותו ורצונו מפני רצונו ית, עיין שם, ממנו

על כן לעת כזאת כי נגילה ',שו והנאתו להכאלו מוסר נפ
מהראוי, ונשמחה בו ובתורתו לגומרה ולפתחה ביראתו הטהורה

לכל אדם בישראל לחדש בקרבו רוח נדיבה משינתו בלילה
לעמד על משמרת התורה ביתר שאת ויתר עוז, התעוררה
כי אם איש, ואל יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה ,להתאזרה

וקרא זה את זה ואמר בית אל נעלה ונקומה, את רעהו יעזורו
  .)ת"שמח, ייטב פנים(פניו בקול תודה נקדמה 

ע"הישמח משה זי' וראה דברים נוראים שכתב מרן הק
,ת שיזכה ליקיצה בעת התחיה"בענין הקם בזריזות לעבודת השי

ל כי הישן על"ר, תשכב ומתי תקום משנתיךעד מתי עצל "
ש הרי"מיטתו ומעורר עצמו לקום בזריזות לעבודת הבורא ית

כמו שנאמר מדה כנגד מדה שיזכה ליקיצה מהשינה בעת התחיה
זה שיזכה לתחיה הוא נשמרורבים מישני עפר יקיצו והנה 

אף שמדרך הטבע שיבלה ,בהשגחת הבורא בקבר עד עת התחיה
מכל מקוםותו וישוב עפר אל הארץ כאשר היה בעפר עד כל

כמו שנאמר בשכבך תשמור עליך ,ת שומרו על צד הפלא"השי
מה שאין כן זה, ונאמר ותניח ותעמוד לגורלך לקץ הימים, בקבר

ומבלה, ה ניסא למגנא"שלא יזכה לעמוד בתחיה לא עביד קב
אתה העצל, והיינו שאומר הפסוק להעצל בקבר בזמן קצר

ל מטתך זמן ארוך ובקבר שהוא שכיבה אמיתית כמוהשוכב ע
שם לא תשכב זמן ארוך דכיון, שנאמר בשכבך תשמור עליך

ש לא תקיץ לתחיה"שאתה עצל ואינך מקיץ לעבודת הבורא ית
וזה, ה ניסא למגנא לשמרך זמן ארוך בקבר"ולא עביד קב

שיעור הפסוק עצל עד מתי תשכב בקבר כי לא יאריך לך
הלא לא תקום דאם היית משנתיךמתי תקום והטעם , הזמן

 .)ישמח משה(" ת שומרך עד אותו עת והבן"קם היה השי

 
  
  

  מבצר הכוללים קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

  7213 781 845: י הפעקס"או ע  4936 662 845: להערות והארות

T    íéáúëî   t  
  ד"בס

  אל מערכת בשבילי הלכה
אז דין אכילה קודם מוסף , ה בשבת קודש"דר' חל יום א' על אודות שכתבתם בהלכות ראש השנה שבשנה הזו שהי

כל כזית מזונות וגם צריך שיא[שחל עליו חובת קידוש ואסור לשתות טיי או קאווע בלא קידוש , כמו בכל שבתות השנה
ל שכתב שאפשר להקל גם בשבת "ג בעל הקנה בשם זצ"אמנם ראיתי מכתב מהרה, ]קידוש במקום סעודה' כדי שיהי

והגם (כ אני שולח לכם העתק מהמכתב "ע, ל"וכתב שכן הורה הגאון בעל מנחת יצחק זצ, לשתות קאווע בלא קידוש
מ נכון לפרסם המכתב "מ, ה בשבת קודש"עוד הפעם ר' שיהינוגע בשנים הבאים כי יש זמן רב עד ' שלמעשה לא יהי

  ).למען האמת
  ידידכם 

  . ש. ב
  ו"יצ. י. ברוקלין נ

ד לחודש הרחמים והסליחות אלול "לסדר ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך כ' ב יום ד"ק ירושלים תו"פעיה
  ק"ח לפ"תשס

ה חיים יוסף פריש נרו יאיר "ש וחסד מו"מ בתוי"מוכ האברך המצויין "בספרן של צדיקים גמורים יכתב ויחתם מע
ט הנה עתה באתי על דברי תורה והוא על דבר שאלתך בנוגע להאי מנהגא שמקובל בין החסידים לשתות "אחדשה -  .ויזרח

ט שכבר מתחייבים בקידוש מיד לאחר תפלת שחרית "ה מבכל שבת ויו"ומאי שנה ר, ה לפני תקיעת שופר בלא קידוש"בר
  .ד"ה יותר מבכל שאר שבתות וימים טובים עכת"יתי להקל ברומהיכא ת

ת רבותינו האחרונים "אמנם אין כל חדש תחת השמש וכבר מצינו בספרי שו, והנה לפום ריהטא יפה שאלת בזה
ר ישראל אברהם אלטר לנדא "ת מוהר"צ כש"ת בית ישראל מהגה"שטרחו עצמם ליישב האי מנהגא והוא בספר שו

ק סערענטש "ה אבדק"ל פאללאק זצללה"ר מנחם סג"צ מוהר"בתשובתו להגה) 'ב' א סי"ח(ו "עדלין יצ ד"ה רב ואב"זצללה
י לתרץ מנהג "ג נ"ט נכנס כהד"קפ' ח סי"בחלק או: ל"וכתב לו בתוך דבריו וז, ת חלק לוי"ו שכתב לו הערות על ספרו שו"יצ

פלת שחרית קודם תקיעת שופר דיש מפקפקין חסידים ואנשי מעשה ששותין מעט קאפפע או טייא בראש השנה לאחר ת
דלאחר תפלת שחרית חל חובת קידוש ואם כן אסור לשתות ) א"ו סק"רפ' סי(ח "א באו"בזה משום שהוא נגד דברי המג

  .ל"עכ, ת מתרץ המנהג"קודם קידוש טייא או קאפפע ומעכ
, ו ליישב מנהג החסידים בזהת חלק לוי כבר טרח עצמ"ח ספר שו"ו בעהמ"ק סערענטש יצ"ד ק"הרי שהגאון אב

דהנה מה שמותר לטעום , נ דמנהג הזה יסודתו בהררי הלכה ואין שום מקום לפקפק נגדו"ול: ל"ועיינתי שם וראיתי שכתב וז
דילפינן ) ב"ע' י(ברכות ' ל דהנה מה דאסור לטעום קודם התפלה איתא בגמ"קודם תפלת מוסף וקודם שחרית אסור י

ה אחרי שנתגאה זה קבל "ואותי השלת אחרי גווך ואמרינן אל תקרי גווך אלא גאיך אמר הקב) 'ד ט"י' מלכים א(מדכתיב 
כ לאחר שחרית דכבר קיבל עליו עול מלכות "ולפיכך מותר לשתות מים דלא שייך ביה גאוה וא, עליו עול מלכות שמים

  .שמים מותר לטעום
כ שייך גם במוסף "מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וא) א"ז ע"ט(ס ראש השנה "ה הרי אמרו בש"אבל לפני מוסף של ר

, ה אחר שנתגאה זה קבל עליו עול מלכות שמים ולכן אסור לטעום גם לאחר שחרית עד אחר מוסף"האי טעמא שיאמר הקב
  .ל"עכ, כ לא חלה עליו חובת קידוש ולכן מותר לשתות מים גם בלא קידוש"וממילא כיון דאסור לטעום א

ע "אכתוב לו מהגליון שו: ל"ו כתב ליישב האי מנהגא מכח סברא אחרת וז"ק עדלין יצ"ד ק"ן אבל הגאו"אמנם הוא ז
מביא בשם ) ב"ק י"שם ס(בבאר היטב ) ג"ט סע"פ' סי(ח "ע או"ח שלי מה שאני אמרתי לתרץ מנהג זה דהמעיין בשו"או

ל ואם כן יש להם על מי לסמוך "רשל דלא חל חובת קידוש עד לאחר תפלת מוסף וכן מביא שם בעטרת זקנים בשם ה"רש
  .ל בזה"ל ועטרת זקנים ובאר היטב שהסכימו להרש"על הרש

כ שבראש "ת אמרי אש שאמר ג"שמביא בשם הגאון בעל שו) בסופו' ט אות ה"רפ' סי(ועיין בספר אורחות חיים 
  .השנה מותר לשתות קודם התקיעות קודם קידוש

ד שיניווא שאמר "ה שהיה אב"יחזקאל שרגא זצללה' ש המפורסם רושמעתי מאיש אחד שאמר לי בשם הגאון הקדו
דחל חובת קידוש בשבת לאחר שהתפלל שחרית מכל ) א"ו סק"רפ' סי(א "אם נאמר כדברי המג' לתרץ המנהג הזה דאפי

  .א דלא חל חובת קידוש עד לאחר התקיעות ותפלת מוסף"מקום בראש השנה יודה המג
ה השני מתקיע "ט של ר"במשנה העובר לפני התיבה ביו) ב"ב ע"ל(בראש השנה  י דברי הגמרא"והטעם לזה הוא עפ

, י שתוקעין בתפלת מוסף ולא בתפלת שחרית ומסיק הגמרא שם אמר רבי יוחנן בשעת גזרת מלכות שנו"ל ומפרש רש"עכ
יו תוקעין בתפלת שמבואר מדבריהם שלעולם בראשונה ה) 'ה בשעת גזרת וכו"ד(' ובתוס) ה בשעת גזרת"ד(י "ש ברש"יעו

פ שבטלה הגזרה מכל מקום לא עבדינן כדמעיקרא כי "שחרית רק משום גזרת המלכות העבירו התקיעות למוסף ואע
ן שם דמעיקרא היו אומרים "ט במשנה זו שמביא בשם הר"ועיין בתוספות יו, ש"חיישינן שמא יחזור הדבר לקלקולו יעו

ז נמצא דנהי דעתה אומרים מלכויות זכרונות "ט ולפי"ן ובתוספות יו"בר ש"מלכויות זכרונות ושופרות בתפלת שחרית יעו
ושופרות בתפלת מוסף משום הגזרה שהיה אבל על כל פנים מעיקר הדין כל זה שייך לתפלת שחרית כמו בראשונה ואם כן 

אמרו בתפלה  ה לא חל חובת קידוש שמעיקר הדין לא נגמר עדיין תפלת שחרית כיון שלא"לאחר תפלת שחרית שלנו בר
  .ל"ח עכ"של שחרית מלכות זכרונות ושופרות ולא תקעו בה ודפח

ה בשבת ואין תקיעת שופר בשבת שייך גם כן סברא זו דכל עוד דלא התפללו "טעם זה יוצא בפשיטות דגם כשחל רולפי 
ן תפלת שחרית ולא חל חובת עדיין מלכויות זכרונות ושופרות דמעיקרא דדינא הם שייכים לתפלת שחרית לא נגמרה עדיי

א שהורה להקל לשתות "ד פה קרתא דשופריא תובב"ה אב"קידוש עדיין וכן שמעתי בשם מרן הגאון בעל מנחת יצחק זצללה
  .ד"ה להיות בשבת ואין לנו תקיעת שופר בשבת זו והכל ניחא בס"קודם קידוש לאחר תפלת שחרית גם כשהיה חל ר

  ח"ש בלונ"מנאי דו
  רפערמאיר בראנדסדא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


