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ד'סאטמאר
נתייסד ע "י כ"ק מרן רביה"ק זי" ע
בנשיאות כ"ק מרן רבינו שליט" א
בעיה"ק ירושלים תובב"א

פרקי אבות פרק ה'  -ו'

מענינא דיומא

מילי מעלייתא

קריאת פרשת נצבים
לפני ראש השנה

äéôëá äøåúä åìá÷ù é"ò
åðçìùì ä"á÷ä ìåëé àì

אתם נצבים היום כלכם לפני ה '
אלקיכם ,היום הוא יומא דדינא
ע"ב( שכל אחד צריך להתייצב לפני ה' אלקיך,
כמו שאמר הרה"ק רבי יעקב שמשון בנו של
הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע אחר פטירת
אביו ,שישב במרירות גדולה ,ושאל לו אחד
מהצדיקים על מה יש לדאוג עבור אביו
הקדוש ,שבוודאי הגיע מיד למקומו בעולם
העליון ,והשיב לו' ,אבער פאר וועם דארף ער
זיך שטעלן' ,ומה"ט קורין בפרשה זו לפני
בית אברהם
ראש השנה.
)זהר חדש ב' ל"ב

נקבעה פרשת נצבים לסוף השנה ,כמו
שכתבו ז"ל) ,רש"י כ"ט י"ב( ,כשיצאו מפרנס
לפרנס עשה אותם מצבה ,כמו כן בכל שנה
יש הנהגה מיוחדת ,וצריכים בסוף השנה
לקבוע מה נתחדש בזה השנה ,כדי לצאת
חידושי הרי"ם
מסדר לסדר של השנה הבאה.
אתם נצבים וכו' ,נמצאת למד מזה שגם
ביום הגדול והנורא עת משפט עמו ישראל
בראש השנה והקצבת חיותם ופרנסותיהם
ומזונותיהם ,הנה הכל נעשה ונמשך בשבת
שלפניו במקור מים חיים ,וע"כ מבואר בשו"ע
)או"ח סי' תכ"ח סעיף ד'( שלעולם קורין אתם
נצבים קודם ראש השנה ע"ש ,לפי שהוא
מרמז על ראש השנה ,וראש השנה נרמז
ונחקק בשבת שלפניו ,ע"כ קורין אותו בשבת
באר מים חיים
הזה.
טעם שקורין פרשת נצבים בשבת
שלפני ראש השנה  .עפי"מ שכתבו התוס'
במס ' מגילה )ל "א ע" ב ( הטעם שלא להסמיך
הקללות לר" ה ,ע"כ מפסיקין בפרשה שלא
תהא מדברת בקללות עכ" ל התוס'.
ולדרכינו יש בו עוד דברי תנחומין ,כי ע" י
התשובה יהיה לנו תקומה ,והקללות
והיסורין מציבין אתכם ומקיימין אתכם
להאיר לכם ,ופרשה זו יש בה התעוררות
גדול לתשובה ,כי כולנו היינו שם באותו
מעמד ונכנסנו בברית ,ומרע" ה הזהיר
כולנו ,כמ"ש וידבר את הדברים האלה אל
כל ישראל ,וע"כ דבר בעתו מה טוב ,לקרות
פרשה זו לפני ר" ה ,שיהא הקריאה מעורר
בצירוף הזמן ,שהוא מסוגל לזה ,ובצירוף
שניהם נזכה להתעורר לשוב בתשובה
שלמה לפניו יתברך ולתקן כל מעשינו .
דברי יואל ,דף קפ "א

מגיד תעלומה
גלגול אנשי פורטוגאל
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äùéøôä úîçî ,úåîú àìå äéçú éë ,êééç ïòîì äéäé æàå ,úåëøáá
úåöøáå ,òøä øöéä øåàù êáø÷á ãåò àöîé àìå äàøé àì éë ,äøéáòî
בנין אריאל
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וקראת אתכם הרעה וגו ' .הרעה קורא
אתכם .כמו שאירע בפורטגאל שהכריז המלך ,
שכל מי שאינו עובד לאלהיו ישראל באש ,
והיו מקצת בני ישראל שואלים היכן בית
השריפה  ,ומוליכין בניהם ונשותיהם בתופים
ובמחולות ,בשמחה  ,ומ שליכין עצמם לבית
השריפה ,למה הרעה קוראה אתכם ? והיה זה ,
לפי שחללו השם שמים בזמן השופטים ,
שנאמר ויעבדו את האלילים ואת הבעלים ואת
העשתרות ובאו בגלגול .וקדשו שם שמים
בפרהסיא ,והם משליכים עצמם באש שגזר
)שפתי כהן (
עליהם גלות והוליכם לפוטרגאל.

שני הפכיים
גפרית ומלח שרפה כל ארצה .מה ענין
מלח לגפרית אלא אין לך דבר עומד בפני האש
יותר ממלח ואין לך דבר כלה על יד אש יותר
מגפרית לומר לך אם קיימו את התורה היו
עומדים לפני כמלח זה שאין האש אוכלתו.
עכשיו שלא קיימוה האש שהתורה יוצאת
ממנו תאכלם כגפרית זה שהאש אוכלתו.
)רבינו בחיי (
ו מלח .כדכתיב ותהי נציב מלח.

על ארבעה לא אשיבנו
ושבת עד ה ' אלקיך .וכתיב ושב ה ' אלקיך
את שבותך ורחמך וגו' ,כל כך למה  ,כדא"ר
יוחנן  ,גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה ,
שנאמר  ,ובא לציון גואל ,מה טעם משום
ולשבי פשע ביעקב וכו' מענין גדולה תשובה
כדאי' התם ,ועוד תני ר' יוסי בר ' יהודה אומר
עובר עבירה פעם ראשונה מוחלין לו כו '
רביעית אין מוחלין לו שנאמר כה אמר ה' על
שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו
והטעם שמעתי מרמ"ל לפי שיש לו שלש
מחיצות לפני הקב"ה ראשונה רעש ואחר
הרעש אש ואחר האש רוח ואחר הרוח קול
דממה דקה ששם שכינתו של הב"ה ובכל
מחיצה יש לה מלאכים וכאשר יחטא הראשון
בא למחיצה הראשונה הן מעכבין אותו ואין
מניחין אותו לעבור ונמחול וכן השלישי נמחל
במחיצה שלישית וכשאדם חוטה רביעית שבא
לפני הקב"ה עד מחיצתו אינו נמחל  ,זה"ש הוי
המכעיסים אותי על פני הוי שמכ עיסין כמה
פעמים עד שבא פשעם לפני ) .רבותינו בעלי תוספות (

שיריים וטפל
אין לנו שיור רק התורה הזאת
ר "ה( הפירוש דלשום דבר אין מחזיקין לשיריים
וטפל  ,רק להתורה הק '.
)סליחות לערב

)הרה" ק ר ' אליעזר מזדיקוב זי"ע(

אתם נצבים היום .איתא במדרש זש"ה
הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד
וצ"ב .ונראה לבאר הענין ,עפימ"ש
החת"ס זלל"ה ,עה"פ אתם נצבים היום וגו'
ראשיכם זקניכם וגו' כל איש ישראל ,ולא סגי בראשיכם וזקנים וכו' ,אך הטעם פן יש בכם שורש
פורה וכו' ,ואפשר גדול השבט הוא השורש הפורה ,והרי אלו הי' קרח ודתן ואבירם וזמרי בן
סלוא קיימים ,הלא היו נשיאים קרואי העדה ,והמה שנואים למקום ,וחוטבי עצים טובים מהם,
הנסתרות לד' אלקינו וכו' ,ע"כ אתם כולכם לפני ד' אלקיכם דייקא ,כי לפניו גלוי מי הגדול ומי
הקטן עכ"ל הח"ס זלל"ה .ובחי' זו אפשר לרמוז ,גם בדברי המדרש הפוך רשעים ואינם ובית
צדיקים יעמוד ,דהרשעים עושים הפכיות בתוה"ק ,ומהפכים דברי אלקים חיים לדעתם הנכזבת,
וכל המינות ואפיקורסות תולים בתוה"ק ,ע"י ראיות של דופי ,וא"צ להסביר דבר זה ,שרואין
אותו בחוש בעוה"ר ,וז"ש הפוך רשעים ואינם ,וכמאן דליתנייהו דמי וא"א לסמוך על תורתם
ותפלתם ,להיותם שליחי צבור ,ורק בית צדיקים יעמוד ,והנסתרות לד' אלקינו ,ומה"ט אתם
)דברי יואל(
נצבים היום כולכם וגו' ,ראשיכם זקניכם וגו' כל איש ישראל.

מילי דאבות

אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם .וי"ל דהנה מצינו בדברי חז"ל שבני ישראל
נצטוו באזהרה להיות עומדים ומצפים לישועת ה' ,ולבל יהינו לעשות פעולה אנושית לצאת
מן הגלות טרם בא יום ה' הגדול והנורא ,וכמו שדרשו בגמרא )כתובות קיא (.על הפסוק השבעתי
אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה ,שלש שבועות הללו למה ,אחת שלא יעלו

פעם אחת נתאחר הרה "ק מבארדיטשוב זי " ע לבוא
לסליחות בערב ראש השנה ,כל הקהל המתין ולא ידעו פשר
דבר ,פתאום נראה שבא מהשוק עם צלוחית של משקה
ומיהר את עצמו ופתח לומר הסליחות בהתלהבות נורא
כדרכו בקודש ,אחרי הסליחות דרש דרש הקהל מרבם הק'
שיפתר להם מדוע בושש היום שלא כטבעו ומאין בא עם
הצלוחית? ,ויספר להם הרה "ק :ראיתי קטרוג גדול על כלל
ישראל ,וחפשתי להראות איזהו זכות שאמליץ בעדם
להמתיק הדינים ,והנה נפל בדעתי ולקחתי באשמורת הבוקר
צלוחית עם יי "ש ומגדנות ,ועוררתי יהודים שכנים הדרים
בהרחוב ,גם מהישנים בחוץ בספסלות השוקים ,ורציתי
לכבדם ביי "ש עם מגדנות ,אבל כולם מיאנו ,אחד בתירוץ
שלא נטל ידיו ,השני שלא אמר סליחות ,השלישי שלא
התפלל ,ונסתי לעורר ולכבד במשקה איזהו מהעכו "ם ,ואף
אין אחד מהם שעשה חקירה ודרישה ,רק שתו בעוד
שעיניהם לא נפתחו כהוגן ,א ז רצתי במהירות לומר
הסליחות כי כבר היה לי די חומר לבטל הקטרוג של השטן.
) תולדות קדושת לוי(

qqq

בחומה ,ואחת שלא ימרדו באומות העולם ,ואחת שהשביע הקב"ה את העובדי כוכבים שלא
ישתעבדו בישראל יותר מדאי ,אמר להם הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה
מוטב ,ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה .ומעתה י"ל שעל דבר זה
עומד משה רבינו ומזהיר את ישראל ,אתם נצבים היום כלכם ,היינו שבני ישראל תהא להם
קיום ועמידה באורך גלותם ,רק לפני ה' אלהיכם ,פי' בהיותם מצפים לישועת ה' ,אבל אם
תעירו ואם תעוררו לעשות פעולות לצאת מן הגלות קודם הזמן לא טובה תהא אחריתם,
ולזה ממשיך ואומר לעברך בברית ה' אלהיך ובאלתו ,רומז שעל דבר זה השביע הקב"ה את
ישראל בשבועה חמורה שלא ידחקו את הקץ לצאת מן הגלות טרם ביאת הגואל) .ברך משה(
אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם וגו' .איתא במדרש ילקוט )רמז תתקס( אמר להם
משה לישראל ,מבקשים אתם לעמוד בעולם עסקו בתורה ,וצ"ב הכוונה .ונראה על פי
המבואר בספרן של צדיקים בגודל מעלת עסק התורה קודם התפלה ,כי מאחר שברוב דברים
לא יחדל פשע ,האיך יעמוד להתפלל להשי"ת באותו פה המתועב מדברי איסור ,אבל על ידי
עסק התורה הנמשל לאש )תענית ז (.שנאמר )ירמיה כג כט( הלא כה דברי כאש נאם ה' .הרי הוא
מלבן ומכשיר את הפה באש התורה שיהא ראוי להתפלל בו .וזה שאמר להם משה לישראל,
מבקשים אתם לעמו"ד בעולם ,כי אין עמידה אלא תפלה )ברכות ו ,(.כלומר אם רוצים אתם
להתפלל בכוונה הראוי באופן שיתקבלו התפלות לפני השי"ת ולא יהיו מתועבים ח"ו ,עסקו
בתורה ,ועל ידי כח התורה תזכו ללבן ולהכשיר הפה שיהא מוכשר להתפלל לפני ה'.
)כ"ק מרן רבינו שליט"א (

הרה"ק רבי משה מקאברין ,פעם אחת בערב ראש השנה
שהכין את עצמו ללכת לביהמ "ד להתפלל מנחה ,והקוויטלאך
מכל העולם היו מונחים לפניו ,ויפול עליהם וישא את קולו
בבכי ,ויאמר רבוש" ע ,תהיה ידך בי ,ואלה הצאן מה עשו) .אור

על הצדיקים

ישרים(.

qqq

עובדות והנהגות מצדיקי קדמאי
על עניני ערב ראש השנה
qqq
פעם אחת בא הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א לאיזה מקום
בערב ראש השנה ,והכין את עצמו לומר הסליחות בבית
הכנסת ,והלך למקוה ,וגם העולם הכינו את עצמם ,ובא
לביהכנ" ס ולבש הטלית והתחיל לומר סליחות ,ופתח ואמר "לך
ה' הצדקה ולנו בושת הפנים" ,ומיד הסיר טליתו מעליו באמרו,
אם לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים ,איז שוין גענוג ,והלך
מהתיבה ,ונסע לעיר אחרת) .מגדל דוד(

בערב ראש השנה בהסליחה אדון דין אם ידוקדק ,התחיל
הרה"ק מבארדיטשוב זצוק"ל להמליץ בעד
ישראל כך ,אדון אתה אדון כל עולמים ,דין הוא
אמר לר' יאקיל ,בשנת
הכי ראוי ונכון אם ידוקדק שתדקדק בנו כל כך,
תקע"ב שהיתה שנת
הלא אתה יודע כל תלאותינו וצרותינו והם
המביאים אותנו לרפיון התורה וכו' ,ע"כ אנחנו
השמיטה ,שלא ישכח לכוין
מבקשים אותך שלא תדקדק עמנו) .ארץ החיים(
בסליחות ערב ראש השנה

qqq

פעם אחת זכיתי על ידי סיבה
להיות אצל רבי הקדוש
מראהטין[ על ימים נוראים ,ובערב
ראש השנה אמר לחתני הרב
החסיד ז"ל שיקראו אותי לעמוד
אצל התרת נדרים ,ומצאתי שם
qqq
במה שכתוב )דברים ט"ו ,ג'(
עשרה כהנים יושבים ומתירים לו,
פ"א הלשינו לפני הרה"ק רבי צבי הכהן
ואשר יהיה לך את אחיך
והוא היה בוכה בשעת אמירתו
מרימנוב זי"ע על אחד ממקורוביו ]בל ארצה לגלות
לגבוה ,ואח "כ כיבד אותנו במשקים
תשמט ידך ,שישמט השי"ת
שמו[ שלא היה בבית התפילה בעת אמרו
ומיני מתוקים .והנה כבר כתב בפר
עוונותינו ,כיון שהשנה
הסליחות "זכור ברית" מחמת אונס שינה,
יהוש0ע בפו "כ סי' קצ "ט דנכון
משמטת בסופה.
וציווה הרה"ק לקרוא לו שיבוא לפניו ,ובבואו
להתיר בפני עשרה ,כיון שאומרים
אמר לו ,דע כי מורי הקדוש זכרונו לחיי העולם
)פאר לישרים(
בין בהקיץ בין בחלום ,ונדר בחלום
הבא ]כן היה דרכו בקודש להזכירו בלשון הזה[ בעת
צריך עשרה ,עיין יו"ד סי' ר"י,
אומרו לפני התיבה בהסליחות של ערב ר "ה אם אמנם שבו
ומקפיד שם שיהיה עשרה לומדים להתיר ,ורבי הקדוש
כולם בלב ונפש לחלותך ,הפסיק בשתיקה זמן מה עד אומרו
הוסיף מדעתו שיהיו כהנים ג "כ שיש בידם כח הברכות.
הלאה נא כל מדה נכונה וכו' ,וזאת היתה לפלא לכל המתפללין
)הילולא דרבי ,סימן ו '(
שמה ,והיה ביניהם ג"כ לעת הזאת הרבה מהצדיקים שהיו
qqq
לימים הללו כמו הרב ר' יעקילי מפרעמיסלא הרב מוהרצ"א
כתב הרב ר"נ הכהן האבדק"ק קאלביעל ,שפ "א בעת רד
מדינוב זכר כולם לה"ה ,והיו מגלים הדבר כי לא כאשר האמינו
היום בערב ראש השנה היה אצל החידושי הרי "ם זצ"ל חסיד
רבים כי כיון לשמות הקדושים והגימטריאות אך כי לא זז
מופלג אחד ,אמר לו בזה"ל :דע ,כי ברגע זו יכולים עדיין לתקן
משם עד אשר הכניס בלב כל או"א להיות שב באמת בלב
כל השנה ,ע"י תשובה אמיתית מתוך עומק הלב) .שיח שרפי קדש ,
ונפש ,ומעתה דע לך ההפסד שהפסדת שלא היית בעת אמרתי
ח"א(
אנכי הסליחות הנ"ל כי אנכי הייתי אז ג"כ אחד מהתפללים עם
qqq
מורי הקדוש זלה "ה זי"ע ועכ" י) .בארות המים(
]רבי אורי

סיפר הרה "ק בעל ישמח משה זי"ע ,כי בעודנו צעיר לימים,
בלכתו לבית הכנסת להתפלל בערב ראש השנה תפלת מנחה,
ראה את קהלת ישראל היראים זוחלים ורועדים מיום הדין
הקדוש והנורא ,וחשב הוא בלבבו הטהור כי הוא אינו מפחד
מיום הדין ,כי בכל השנה התמיד בלימודו ולא מצא בעצמו
חטא ועוון ,ובלילה בעת השינה חלם כי הוליכו אותו לפני הבית
דין של מעלה והציעו לפניו תורתו ותפילותיו ומעשיו מעללי
איש ופקודתו ,הן שמים לא זכו בעיניו ובמלאכיו ישים תהלה,
עד אשר שפך כמים לבו ותשב אנוש עד דכא ,ובהקיצו משנתו
נפל הפסוק בתוך פיו" ,אל תרבו תדברו גבוה גבוה יצא עתק
מפיכם כי אל דעות ה' ולו נתכונו עלילות ) .תהלה למשה דף ב(:
qqq
מנהגו של רביה"ק בעל עצי חיים זי"ע היה ליקח עמו בכל
מקום שבתו את הסכין שקנה בערב ראש השנה כנהוג,
ומסופר שבשנת תרפ "ה שבת העצי חיים זי"ע את שבתו בעיר
אוהעל קודם ההילולא של זקינו הרה"ק בעל ישמח משה זי"ע,
ואז אחר השבת קודם שנסע משם בחזרה לביתו חפשו אחר
הסכין שנטל עמו ,ולא מצאוהו בשום אופן ,והצטער העצי חיים
ע"ז מאד ולא רצה ליסע משם בלי הסכין ,ובאין ברירה אחר
שלא מצאוהו נסע משם ,ולפלא שבשנה זו נסתלק בדמי ימיו.
)מפי הרה"ח ר' אהרן ט"ב מאוהעל ז"ל ,שהעצ"ח התאכסן אז בבית אביו הרה" ח
ר' לייביש ז"ל באוהעל(

ביהמ"ד ברך משה ד'סאטמאר
שע" י קהל יטב לב ד'סאטמאר
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

רח' יונה  – 20פעיה"ק ירושלים תובב"א

è"ìòáä äðùä ùàø éîéì úåìéôúä éðîæ
סליחות ער"ה 4.30 .......................................
תפילת שחרית )ב' הימים( 8.00 .....................
תפילת מנחה )ב' הימים( 6.50 .......................
סליחות בעשי"ת 6.00 ..................................
סליחות בעשי"ת )ב'( 7.45 ............................
ויהי"ר שיתקבלו תפילותינו לרצון אמן
בברכת כתיבה וחתימה טובה

הגבאים

ראש השנה
úà äîãî äúòå , åùò úìëñäå , êëå êë
åìèáî

äæáå

÷éãöë

äãòøá åìéâå àäú äçîùä

êîöò

וגילו ברעדה

àðúä åðì æîåø äæáå , åúãåáòî
åéìà òîùú àìå åì äáàú àìù

, àúéà

(æ ,ã íéøáã )

åéâäðî ùåøéô äé÷åìà ìù ' éôåà úòãåéù

áìá íéçúôð íéøôñ ' â ïë åîë , äìòîì íéçúôð
åááìá êøåî àéáî äìòîì åéùòî øéëæî ø" äöéäù åîë éë , åîöò íãàä
ìà úàæ íéùé àì íãàä êà , áéùäì äô åì ïéàå åúáùçî ìáìáîå åááì òéðëîå
úåáì ïçåá àåä éë êøáúé åéðôì äáåùúá øäøäé óëéú úàæ åì àåáá ÷ø åáì
åîöò æøæéå åãîòî ìò ãåîòéå , äæä øáãë ãåò úåùòì àìù åéìò ìá÷éå , úåéìëå
åáåùá íà éë , ììë úåðåùàøä ìò âàãé àìå , åúáùçîî ìåôé ìáì ãàî ãàî
øñå íãà úåáùçî òãåé àåä éë ,êøáúé åéðôì íìù áìáå äîéìù äáåùúá åëøãî
ìèáìå åéìò ïéèñäì ø "äöéäì äô ïåçúô ãåò 'éäé àìå ,øôåëé åúàèçå åðòå
ìò âàãé àìùå ìåôé àìù åìà íéîéá åúáùçîá øäæì ùé ãåàîù" åúãåáòî
éë ì "öæ á "ãøäî ïåàâä ø "åî åðéðåãà éøáã òåãé øáë " øùàëå úåðåùàøä
åøëåæá òùøä éë ,íãà ìù åúáùçîá ä÷å÷çä åùåøéô , øôñá íééçì äáéúëä
øúìàì áúëð äæ éøä ,'ä ìà áåùì åúåùøá åáì ïéàå ãòøðå ãçô ðå åéúåðååò úà
, úåî úîéàá åáì úà ïéâéôîå åúåà úåìáìáîä úåáùçîä øáãì ïîéñ , äúéîì
íéçèåá íä , ú" éùä úîéàî íéãòåøå íéìçåæ íäù íâä íé÷éãöä ë" àùî
÷å÷çå ,íééçì øúìàì íéáúëð íäå ,'ä ìà áåùì íé÷æçúîå , åãñçå åúòåùéá
åì íéøéëæîä íéøåäøä äæéà åì íéàáù íâäå , äáåèì äáåúëä íúáùçîá
ìà íúòã íéçéñî íä íå÷î ìëî ,äìòîì âåøè÷ä ìà íéæîåø íä øùà , åéúåðåò
åãñçá çåèáìå , ù"îåò úìá÷áå , äàìäå íåéäî àèçä úáéæòå äáåùúä ìãåâ
"ì "ëò , ù "úé àøåáä ãñç ìò äøåîä á "ò íù íéðååëîå ìåãâä

áèééù úåáåè úåáùçî ÷ø áåùçéù íëç úåéäì íéëéøö äðùä ùàøá "
( ï"øä úåçéù)

(íéáöð

"äðùä ùàøá çîù úåéäì ïéëéøöå , åðîò ú" éùä

éîå íééçì éî ãçàå ãçà ìë ã÷ôð æà éë ïéãä úîéàî æà ãøçé àì éîå àðéãã àîåé
äúéî úåðéçáì ïä íåìùå ñç ã÷ôé àìù íãàä ìò äãòøå äîéà ìôåðå ,úåîì
ìåôéì äìéìçå äìéìç íãàä ìëåéå ì "çø úåéîùâá äúéî úåðéçáì ïäå ,úåéðçåøá
äøåî äæ ìò ïëìå íåìùå ñç úåáöòá åìù äàøéä äéäéù úåáöòå äøåçù äøîì
äàøéä úåéäì êéøö äæ ìë íòù äçîù ïåùì àåäù éøùú ùãåçáù ä"éáå óåøéöä
êàå íééçì ã÷ôð äéäéù ú"éùäá çèáéù äãòøá åìéâå úðéçáá äçîùá äåãçäå
äéúòã óåëì ùåðéà éòá éàãåã"

áéúë ïåîéñ éáø øîà "

åæ äîåàë äîåà åæéà íéøîåà òùåäé

íéøôñ ' âù åîë éë ,íéàøåð íéîéá

àåä ä"øù íâäù "

éîìùåøéá

éáøå àðéðç éáø 'åâå ìåãâ éî éë

èøôáå , äæá ììë êááì êøé àìå

– úåáà ìàøùé úãåáò)

( â " ä à " ô ä" ø )

íéøåçù ùáåì , ïéã åì ùéù íãà íãåò ìù åâäðîù , åéðéãå
ïë íðéà ìàøùé ìáà , åðéã àöé êéà òãåé åðéàù éôì 'åëå íéøåçù óèòúîå
éôì äðùä ùàø á íéçîùå ïéìëåàå 'åëå íéðéáì íéôèòúîå íéðáì íéùáåì
ïéà" éë òãéì åðì ùé ìáà ( à "ô÷ú 'éñ øåèá àáåî) , "ñð íäì äùòé ä"á÷äù ïéòãåéù
çèáéå ååéâ éøçà åéùòî òåø úà êéìùéå ìéâéå íãàä çîùéù äæä ïéðòä
øñå áöò ' éäé éàãå àìà , ïë ïéîàîì äìéìç , åéèôùî øåàì àéöåéù íå÷îá
åðé÷åìà éðôìî íäéìò ù÷á éå , ïëì íãå÷î íäéìò äðòúéå åéúàèç ìò óòæ
ïéùåòä äìà ìòå

( íåéä øãñ )

, çìåñå ìçåîå íéáù ìá÷î àåäù äìòúéå êøáúé

àéáîù ùøãîä é "ôò ä "á÷äá íéçåèá íäù ïéøîåàå äçîùå äúùî éîé åúåà
úåùòì äìéìçã

( åè , ãé éìùî )

øáòúîå çèåá ìéñëå íäéìò éðà àøå÷ ç "åà øåèä

íé÷åìà ãçô ïéàå åá ïéøëùúî ïäù íéîòô áåø íâå , êåîñá áåúëàù åîë ïë
àðéãå , å " ç íäá úòâåô äæ íåéá úåâäåðä ãçôä úãî æàå , åéðéò ãâðì
åðéàù èôùî àìá äôñð ùéå ìù åèåùô åäæù éúòã éôìå , àðéã àúåëìîã
áìä ìò ïúåð åðéàù ìò àåä äôñð ìáà , äìéìç àèç àìá äôñðù øîåì äöåø
øôñ )

"åðááåñé ìà ãñç äéä åáì ìà äæ ïúåð äéä àìîìàù àåä èôùî íåé éë

éà " î"î àðéãã àîåé ùåã÷ íåé àåä éë úàæ íâ óà ìáà

( ò"éæ ì"øäîä éçà íééçä

åðàù ÷ø ä" á÷ä ïî äáåèì ïéàëæ åðçðà ïéàù åðéúìéôúá øîåì åðì øùôà
ïéàù ,ïèùì äô ïåçúô ïúéì åðì øåñà éë , íðç úðúîå ãñçä ãö ìò ïéììôúî
åðéìò âøè÷é æà éë , ãñçä ãöî ÷ø åðà ïéù÷áîå ä"á ÷ä ìöà úåëæ íåù åðì
äæ ùåã÷ íåéá íéðéðòä 'á íãàä ç÷é ïëì . ( ÷"ùøäî

á÷òé úìä÷ )

"øúåé ïèùä

äâàãá úö÷ éåøù àäéù åðééäã , äâàãä ïéáå äçîùä ïéá òöåîî íãà àäéù"
åìà íéîéá øòöáå äâàãá ãîåòù éî ìëå " , ä "á÷äá çåèá ë" â ' éäéå øòöáå
óà éë .

( íééçä øôñ )

" åéúåðååò ìë åì ìçåîå äáåèì åëôäîå ñð åðì äùåò ä "á÷ä

áåè íåé åúåà úåùòì éåàø ïëìå , íìåò ìù åîåé÷ àåä äæä ãáëðä íåéäù "
úåðååò åáùçé àìù , åéàåøá ìò ìàä éãñçî àåä éë , ùãå÷ éãòåî ïéðîá åúåéäìå
äàøéá åá ãåîò ì éåàø , éç ìë ïéãì ãòåî íåé åúåéäî íìåàå , äøôëì íå÷î ' éäéå
äùòî äùòéù øçà " æàå , (à "éù äåöî êåðéç) "äðùä éãòåî øàù ìëî øúåé ãçôå

"äîéìù äáåùúá áåùéù ïôåàá

íéðéáì ùáìéå øåàì åèôùî àöéù åì çèáåîù åîë äùòî äùòé , åì éåàøä

åááì úåéîéðô êåú åðééäå äëãðå øáùð áìáå åðå÷ éðôì ãáòë äòðëäá ãåîòìå

åáìù êéøö óåñ óåñ ìáà , ïåùùå äçîù íãà éðáì äàøîä äùòî ìë äùòéå

ìá÷îù é"ò éàëæ àöéù 'äá çåèá äéäéå , úåáöò íåù øëéð àäé àì õåçáî ìáà

éë íéîù åéîçø äå÷îå äëçî äìåãâä åúáåùúá äëãðå øáùð òðëð ' éäé

íåé àåä éë íâä äðùä ùàø íåé éë " (íéáöð áì áèéé ) "íéîù úåëìî ìåò íåéäî åéìò

åðìå ä÷ãöä 'ä êì úåçéìñäá íéøîåà åðçðàù äî äæå

äáøãàå , ïåáöò íåé åðéà íå÷î ìëî ìáú éøéöé ìë ìò èôùîå ïéã íåé àøåð

éðá íò ãñçå ä÷ãö äùåò àåä êåøá àøåáäù íâäù , ['åëå] íéðôä úùåá

ïâð åáéèä äçîù ìù äéëáå úå÷éáãå äáäàå äáåùú ìù áì úåãçá à÷ååã

äùãç äéøáë åùòðù ãò úåéðåöéçäå úåôéì÷ä ìë íúàî êéìùîå ÷øåæå ìàøùé

àìå øëæé àì ïåøáùå úåáöò ìáà " äéëá " ú" ø íåéä ìë ïåìéâé êîùá äòåøúá

àèçù äî ìë åùôðá ùð éà òãé éë , íéðôä úùåá íãàäì úåéäì êéøö äæ ìë íò

"àåää íåéá ïéãä øøåòì ïéàå àðéãã àøèñå äôéì÷ã àøèéñî à åä éë ã÷ôé

äî ìë ìò êøáúé åéðôìî ùåáéì êéøö ïë ìò , êøáúé åéðô øåàî ÷çøúðå íâôå

. (úåùøã

.( íäøáà ïâî) äðùä ìë íâôù

åéìà ñåðîå êøáî úðéçáá ä"øá ãçôä

äáåùú äùòéå äçîùá ÷æçúé

ñ "úç)

( íäøáà ïâî)

( íåéä øãñ )

"íä íéáø

àøåáá ïåçèá íò õáåùîå áìåùî äðùä ùàø ìù àøåîå ãçô ïéðò äæå

åëøã åäæ éë íåéä úãåáòá ÷æçúé à"ë åáø÷á åçåø ìåôé ìá äìà ìëá ìáà

ìò íéëîåñå ä"á÷ä ìà íéçøåá åðà äãòøå ãçô áåø úîçîù àåäå , åîù êøáúé

øéëæî æà , åìèáì äîá åì ïéàå ú"éùä úãåáòî åìèáì íãàä ìà àá ø "äöéä" ìù

éðåò íà é÷åìà " , úåëìî øúë èåéôá ì "öæ ìåøéá â ïáà äîìù éáø ïåùìëå , åéîçø

êéàøåá éðôì ãåáòìå ììôúäì úàá äúà êéà åøîàá , äùòù íéòøä åéùòî åì

ù÷áú íà ïëì , êîî õåç éìò ñåçé éî êéîçøì ìéçåà àì íà ,'åëå , ìåãâ àåùðî

úéùò íéîòô äáøä íéðåùàø íéîéì àð øåëæ , øáã øáãì åéðôî ùåáú àì êéàå

"äô éåãéåå øåáãá àìå ïåøëæá à÷ééã íëðåøëæ

ïåùìá àåä ïëå , ì"ëò ,"êìöá êúîçî äñëúàå , êéìà êîî çøáà éðååòì

ä "øáù äéúðéëùå ä"áå÷ åìåë íìåòä ìë ìòå åðéìò êéìîäì äðùä ùàø íåéá

çøáîå åðîî äàøéå ,ä"î , àøåîå ãçôå äòðëäå äãåáò éîé íäù éôì " í "áîøä

ìò íéðéúîîå ú"éùä úà êéìîäì íéàåøáä ìëå úåîìåòä ìë ïéôñàúî"

øòúà àúååãç éë . å÷æçúäå å÷æçúä ééãéãé ë "ò " . (ã"ô ä"ø úåéðùîä 'é ô) "åéìà ñåðîå

ä "ø éîéá ù "îåò úìá÷äù íâ äîå

äéä ä"ø ìëá ò "éæ õéååëòìî ùåã÷ä åðéáø , íëæåòî àéä 'ä úåãçå àúååãç

äãåáòä ø÷éò åäæå , ( úåùøã

ñ "úç )

( ïåéö íçðî)

"øáãá íäîò åîéëñéù ìàøùé

åîëçé íéáø àì " éë äðùä úåîé ìëá êøáúé åúåëìî ìåò ìá÷ì øæòì åðì 'éäú

ú"éùä éðôì çåø úçð ìãåâå äçîù ì"ø àåä 'ä úååãç ùåã÷ä åéôá úàæ àìâøî

éë åúåëìîå åúåàéöî úåúéîàì íúåáùçî ìë ãçéìå , äîéìù ù "îåò ìá÷ì

àéä åäæå åðæåòî àåä øùà ú"éùä ãñçá íéðéîàîå íéáùåç íúàù äî , àåä

àåáì äöòäå , åðé÷åìà ïéáì åðéðéá ïéìéãáî åéðúååðåòå áëòî äñéòáù øåàù

ä"áå÷ úåðîçø ìãåâá ÷éîòéå åúáùçî íéùé äæáå

ùôðå áì ìëáå äæò äáäàá åðé÷ìà êéìîäì åðéîöò ïéëäì àåä åæ äãî éãéì

êéùîé øúåé ÷éîòîù éôëå , úéìëú ïéàì íéàìôðäå íéîåöòä åéîçø øçà øåúçì

ìë ìàøùé òîù åøîà úòá åðé÷ìà ãçéì õîåà óéñåé äæ éãé ìòå , ä " ø éîé éðùá

'úé åéîçø éøçà øúåé ÷éîòäì ãåò óéñåé íàå , íé÷åîò íéàìôð íéîçø åîöò ìò

äùåã÷ä úëùîä éãé ìò äùåã÷á íéîù úåëìî ìåò åéìò ìá÷ì ìëåéù äðùä

ò "ò êéùîî ïë åîù êøáúé àøåáä éîçø åúáùçîá ÷éîòäì óéñåîù äî éôë

ä "øá åéìò êùåî àåäù

. 'åë äáùçîä é"ò àéä äìòîìî åðéúëùîä ø÷éò éë , øúåéå øúåé íé÷åîò íéîçø

ùé æ"éò ä" áå÷ åðéìò êéìîðù äæ ïôåàáå . ( ùîùå
ä"á÷ä øîà

(.æè ä "ø)

øåàî)

àøîâá ù "îëå äáåèì åððéã àöéù ä" á÷äî äçèáä åðì

ä "ø äæä ùåã÷ä íåé éë äáåèì åðéðôì íëéðåøëæ äìòéù éãë íëéìò éðåëéìîä
äæ êà . åìåë íìåò ìëì ïéñåðâ íåé àåä" ïëå ä "áå÷ àëìîã ïéñåðéâ íåé àåä
, éúîéà åéùëò àì íàå , äáåùúä éîéì äìçúå ïéãä úãøç íåé àåä äæ úîåòì
, åìà ' ä íò íéøîåà øåîà êà . íéðåðçúå íéîçø ù÷áìå ììôúäìå úåëáì éåàøå
íåéå ìàøùé é÷ìà ' ä úåãç íåéá áöòúäì àìù ãâðî åðéùôð êéìùð åðçðà
íéîçø íøåâ äéôåâ àåä äæ íðîàå . äî åðéìò øåáòéå åîò çîùðå åìù ïéñåðâ
éðôî íäééç úù÷á ìò íéñç íðéà íäù ä"á÷ä úåàøá , úåéðòú äîëî øúåé
íëéðåøëæ äìòéù éãë úåëìî úìçú íåéá íëéìò éðåëéìîä åðééäå . ù "úé åãåáë
éë , ( ñ"úç) íëæåòî íøåâ àéä 'ä úåãç éë åáöòú ìà åðééäå . äáåèì éðôì äæ é"ò
ìåò åðéìò íéìá÷î åðàå ìàøùé åîò úà ä"øá èåôùì àáùë " ä"á÷ä âäåð ïë
òøæ )

"åðéìò âåøè÷ íåù ïéà íéãáòì åì úåéäì íéöåø åðàå åîù êøáúé åúåëìî

,åáø÷á øåáùå óåçø åáì íà éë äáåùúáå äìéôúá úåáøäì ïéëéøöù óàå , ( ùãå÷
øçá øùàå . éùôð äøîà 'ä é÷ìç . åð÷ìç áåè äî úçîùî åéðôá åúìäö æ"ëá

( 'å áúëî äãåáòä ãåñé )

íëæåòî

ìà áø÷úäìå äîéìù äáåùú úåùòì åîöò øøåòúî ë "çàå àèçù ùéàäå
ä"á àøåáä ìà úùâì ùåá àåä âìôåî ïùééá àåäù úîçî íðîà , ù"úé àøåáä
íéðåðçú ù÷áì íéðô àùà êéà åáùçá ,ä"á àøåáäî íéðåðçúå äìôú ù÷áì
÷éîòéù åæì äöò ùé ,'åëå ë "ë íéîåöò íéàèç éúàèç éðàå ú"éùä úàî
ãåàî éðà ùåáå êãâð éúàèçù úîà ïä øîàì íé÷åîòä åéîçø øçà åúáùçîá
íåùî éàå , äçéìñ êéðôìî ù÷áì éúðòùð êáåè úãî ìò íðîà , êéìà úùâì
íéìäú é"ùø 'éò)

çåìñì ñøì äàðå ãñç áøå] ãåàî áåè äúà àìä êãâð éúàèçù

äîî øúåé íéîòô óìà àèåç éúééä íà åìéôàå , úéìëúå õ÷ ïéà êáåèìå , [(äë
éúìá éë ,'ëå äáåùúá åðéìá÷úù ÷éôñî ú"ááä , êáåè úãî ë"â êãâð éúàèçù
ìãåâ éôë àöîðå , åìù äîåöòä äùåá úîçî åãâð úøçà äöò íåù ïéà äæ
íéîçø åîöò ìò êéùîé ïë íé÷åîòä 'úé åéîçø øçà åúáùçîá åúøéúç
úìáå÷î øúåé ãåò 'äá ïåçèáå äáåùú é"ò äáøãàå .(äãåáòä

ãåîò)

,"íé÷åîò

ìàøùé ìë áì øøåòì åøæò ùã÷î çìùé íéùåã÷ä íéîéá äðä éë" äöåøîå
÷ø äáåùú åùò àì éë øîåìå ÷åìçì ïéã ìòáì ùé äæë äáåùúá ë "àå , äáåùúì
íéîé àåáá çåîùì äåöî ïë íåùî íðîà , íáìî äðéò àìå êìù úåøøåòúä é"ò

åðùò àìù ìëä ïåãàì çáùì åðéìò úçîù íò øîà ïéøáà÷î ì "öæ éøåîå , åðá

úàø÷ì åðçðà íéçîù éë øëéð åðáì úçîùîå , äáåùú ìù äùò úåöîá åìà

åçéøé úà íéìéãáîä úåîåç òáùä ìë òùåäé ìéôä äæ íò , úåöøàä ééåâë

úòåùé ïåéöî ïúé éî åäæå .åðéãé ÷ùåòî ìåãçìå áåùì åðçðà íéöåøå , åàåá

ìòå åðéìò åúåà êéìîäìå ìëä ïåãàì çáùì åðéìòå " . (íù äãåáòä ãåñé ) 'ä úàøéá

íðéà íäå ,åîò úåáù 'ä áåùá ,ìàøùé úòåùé ïúåéù øùôà êéà 'éô ,ìàøùé

úåìôúä éãé ìòå , åìåë íìåòä ìò åúåëìî äìâéù åéðôìî ïåçìå , åìåë íìåòä

ïúåé äçîùä äæ é"òå ,ìàøùé çîùé á÷òé ìâé õøúîë àá æ"òå , íîöòî íéáù

øúé íéôéñåî åðà åúåà íéëéìîîå íéîîåøîå ïéììôúî åðàù úåîîåøäå

. (ñ"úç) "ìàøùé úòåùé

íåéá úåáåäö åéðô êìîäù øùàìå .' úé åòåùòùå åâåðòúá æò øúéå úàù
äàðë åéãáò ìëì 'éðñôà ÷ìçîå íéëìî ìù àéñåðâ íåé àåä åúåëìî úåìâä

íëéìò åðåëéìîúù éãë úåéëìî

'÷ä åòôù ìá÷ì ïëåî éìë åðéîöò úà íéùåò åðà øùàëå . úåîîåø íåéá êìîì

ä"øá äðäã" íéîù úåëìî ìåò úìá÷ ïôåàá àäú åéìà ñåðîå çøáîäå

àöîé êøáúé àåä øùàë æàå , åúåà íéëéìîî åðàù é " ò åðéúåøøåòúäá

úåùòéäì íéëéøöã ÷ø íéàèçá áåùçì ïéà æàã ù" úéåáä êéìîäì ø÷éòä

òôù íìåòä ìëìå åðì òéôùî àåä æà ùåã÷ä åòôù ìá÷ì ïëåî éìë åðúåà

úòîùð àäú äæ ïôåàá íâå ( ìà÷æçé éøáã) ù" úéåáä êéìîäìå ãìåðù ïè÷ë åîöò

,éúéîàä åâåðòúå åòåùòù åäæå , úåáåèä ìëå äîëç äëøá äáåè íééç

ïéðò äî äîéú øáã àåä úîàáå íëéìò éðåëéìîä ä"á÷ä øîà ë "òù éåãéåä íâ

çåéøá øúåéå øúåé ãåò òéôùäì ãéîú ùãçúî òôùä æà íéìá÷î åðà øùàëå

äúò ãò åìàë äøåîã àìà , ãòå íìåò êìî ä "á÷äå íéîåéî íåéä åëéìîäì

.( éåì úùåã÷) " úåãéîúá

äáåèì éðôì íëðåøëæ äìòé æ"éòù éãò éðåëéìîä åðééä ù "úé åúåëìîá åðãøî

'÷ä åðéúìéä÷ã "øîúì äúîã" äãáëðä úëøòîä ë"òî ìà
ø"éäéå ,äâåð íé÷éôîå åéæ íéàìî ,ïùåð ïùé àìî ùãç ï÷ð÷ ïåéìâä øåàì íëàéöåäá ù"ðà ááì úååøäì òåáùá òåáù éãéî íëúìåòô áåø ìò íëì äãåà éøáã úéùàøá
.çéìöé íëãéá 'ä õôçù
éà úîçî ïéìæìæî íáåøù éàãåáå ,íäá ïéìæìæî íãà éðáå íìåò ìù åîåøá íéãîåòä íéøáã :øîàð íäéìò øùà ,íéöåçð íéøáã äîë ïåéìâä â"òî øøåòì ïåëðì éúéàøå
.åìà íéøáãá ÷æçúäì ,÷æç øîàé åéçàìå åøåæòé åäòø úà ùéà ë"òå ,äòéãé
øîåç øàåáî íù øùà ,'à ÷"ñ å"ìø ïîéñ á"î ïééòå ,äìéôúä òöîàá øáãîù åîë àåä éë ,åëøá úøéîà éøçà øáãì àìù øäæéäì ùé ìåç ìù úéáøò úìéôúá .à
.ïéðòä
ïééò ,íéëøáî íéðäëäù äî äìéîá äìéî òåîùì àìà ,'åãëå øôñá ïééòì åìéôà ,øáã íåùá ÷ñòúäì øåñà 'åëå êëøáé íéøîåàå ïëåãì íéìåò íéðäëäù äòùá .á
.â"ë óéòñ ä"ë÷ ïîéñ ò"åùá
.óåãéâå óåøéç äæ éë ,"ìá" øîàé àìå ,ï"éòä úà ùéâãäì ,'åëå úåøåáâ ìòá" êåîë éî øîåàå ò"åîù úìéôú ììôúîù äòùá øäæéäì ùé .â
.ñ"èëå äáåè äîéúçå äáéúëì íé÷éãö ìù ïøôñá áúëäì äëæð éãò ,äìéôúä úãåáòá ÷æçúäì åðìåë äëæðå ,íéáøä éëæî ïéá é÷ìç àäéù ø"éäéå
äëøáá íúåçä ã"ë

àéøáç ïî ãç

.äìåòîå äàð øéù àåäå "íìåò ïåãà" øåáö çéìùä ìéçúî [åáåè äî øçà]

äìéôúä øáçî

äùî äèîá áúë íòèäå .ùéã÷ä øçà íìåò ïåãà øîåì 'éâäåð 'åë ä"áî àöåéùëå
åîë ïèùä âøè÷é àìù ïéøæåçå ïéìéçúîå ïîééñîù øçà æà åá ïéìéçúîù ïåéë
, äáø äéìà) .àîòè éàäî úéùàøá ïéìéçúîù äøåú úçîùá

òãåð àìå ,úåòéã é÷åìéç äîëå äîë àëéà "íìåò ïåãà" èåéôä ìù øáçîä úåãåà
.øáçîä àåä éî øåøéáá
:ì"äæá áúåë (äìôú ïå÷éú) úåìéôúä øöåà øåãéñá
ãåàî áåø÷å ,ìåøéáâ ïáà ù"øì åúåà íéñçéî ùé
,î"÷ 'ã â"áùøì íéøéùä éøéù 'ñá æ"ùä ì"æå ,úåéäì
íà éë íìåò ïåãà ä"á÷äì åàø÷ù éî àø÷îá äéä àì
ãò ,íìåò ì÷ ,íìåò êìî ,íìåò é÷ìà ,õøàä ìë ïåãà
éðùáå ïàë íìåò ïåãà åàø÷å ìåøéáâ ïá ù"øä àáù
éë éúøáñì øëæ äæî íâå ,íìòð øùà íìåò ïåãà ééç
ùôð øôñá ïëå .ì"ëò àåä åì êìî øùà íìåò ïåãà íâ
äìôúä úà øáéç ìåøéáâ ïáà äîìù éáøù áúë äéç
.íìåò ïåãà

(á"ì÷ ïîéñ

úåàøäì úåìôúä óåñáå úéùàøá åøîàì íéâäåðå
íùá å"ë óã ùãå÷ éôøù çéù) .ä"á÷ä ìù åéúåìéäúì ìåáâ ïéàù

אדון עולם

( ì"öæ ÷öà÷î ÷"äøä

íéàøåðä íéîéá íìåò ïåãà øøåùì

. טעמיו ומנהגיו, סגולתו,מחברו

èåéôá äìéôúä úà ìéçúäì ,ìàøùé úåöåôúá íéâäåð
úà øøåùì åâäð íéàøåðä íéîéá ãçåéîá ,"íìåò ïåãà"
,ìãâéå íìåò ïåãà õ"ùä ìéçúî :ì"æå íéøôà äèîá àáåî ïëå ,úãçåéî ïåâéðá èåéôä
.ìàøùé úåöåôú ìëá ìáå÷îå ï÷åúîä äôé ïåâéðá ïâðéå
íìåò ïåãà àåäù äìâúð ä"øáù ïòé ,ïåâéðá íìåò ïåãà ìéçúî ïæçäù íòèäå
àì î"î ,íìåòä úà àøáù íãå÷ äéä àåäù óà ,ïåãà àø÷ð äéäéù åîìåò úà àøáù
( äîìù ìäà) .íìåòä úàéøá øçà ÷ø ïåãà àø÷ð

øçà áø ïîæ ÷øù øåøá ,íìåò ïåãà ìù åøåáéç ïîæù àúéà àæééîøåå éâäðîá ïëå
äðùé ìä÷ä åæù éúìá÷å ...ìàøùé úåìéä÷ ìù éîåéä úåìéôúä øãñá ìá÷úä ïáøåçä
äìéèð ïéá åæ ä÷ñôä ë"çà íäéìò åìá÷ àì ïëìå ,íìåò ïåãà ãñééúðù éðôì úãîåòå
.(àæééîøåå ÷"÷ éâäðî úåëéøàá ïìäì äàøå) .äëøáì

øãñá àáåîù åîë ïåùàø úéá ïáøåç øçà óëéú äãñééúð àæééîøåå ÷"÷ äðäå
÷"÷á ã"áà äéäùëù ì"öæ ì"âñ ñçðô éáø ïåàâä íùá (ùîù àôæåé 'ø êøò) úåøåãä
äî ,ò"îñ øáçî ìòá ÷ìàåå î"âä åáø íùá øîàå ,ô"ù úðù äæ äéäå ,àãìåô
ïåùàø úéá ïáøåçá éë úåðéãîå úåìä÷ øàùî øúåé àùîøéåå ÷"÷á úåøæâ ïéçéëùù
íéìåâä åøæç ìáá úåìâ íéðù íéòáù úåìë øçàå æîøéåå ÷"÷á åáùéúðå åàá
úéá ïáøåç úåîéî äìéä÷ä äáùééúð òîùðä éôì ãçàä .íéîòè éðù äæá ùéå
éáùåé åáúëå ,ìàøùé õøàì åøæç àì æîøéååá åéä øùà åìàå ìàøùé õøàìå íéìùåøéì
úëøáá ø÷åáá ïéìéçúî åéä íù íâ éë ,ùã÷îá íéâäåð äéäù åîë ïéâäåð åéäå ,ïåùàø
ïéìåëé
åéäéù éãë ìàøùé õøàá áùéì íä íâ åàåáéù æîøéåå ÷"÷ éùðàì íéìùåøé
.íìåò ïåãà íò àìå 'åëå é"àá
åáúëå äæ ìò åçéâùä àìå ,íäî ãàî ÷åçø àåäù íéìùåøéì íéìâø ùìùá úåìòì
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àåäù øçàî î"îå .ë"çà íâäðî úåðùì àæééîøåå
.úåðéãîå úåìä÷
,úåòåðú éúùå ãúéá ÷åã÷ãä "ò ãñåéî ,äàð øéù
ìëá (íìåò ïåãà) åúåà íéøîåà åéä àì øåáéöá :('æ 'éñ) àæééîøåå éâäðîá áúë
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íéáøá äúåà íéøîåà ïéà ,åðééç íåé÷ ìò íåéá
.øéòá ãçà úî íà
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øòù ùéø ç"øá ïééò ,äàøéäå äáäàä íãàì êùîð êéà äðäå 'ä úàøéå úáäà úåöî
òéâé àì äæ éðôî íéàøáðä ìë úàéöî øãòé íàù åúòãá íãà øééöé íàù äàøéä
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,ïåãà åàø÷å åðéáà íäøáà àáù ãò ïåãà ä"á÷äì
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íäøáàù
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åøôñ àá àì àìîìà ì"æ à"øâä øîàå .à"à ìù åúìôú
ì"ø àøåð øîà æ"ò åãáì 'ä áâùðå ìëä úéøçàá íâù ì"ø
ù"úé íìåò ïåãàä íà áåè 'éäù ,ì"öæ
úåìéôú ïå÷éúáå .ë"ò ,éã äæ øáã ìéáùá àìà ñåôãá
øîà ë"çàå ù"úé åéðôìî àøéì êéøöå àøåð àåäù øëéð äæî
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מורא מקדש
ביו" כ צריכים לפייס הס"ת על שביזו אותה ע"י שיחה בטילה



בכח שמירת הדיבור בביהכנ"ס תעלה תפילתו לרחמים ולרצון



המדברים שיחה בטילה בביהמ"ד הם רשעים אשר הקב" ה דוחה אותם

, ואלין אינון רשיעייא, אלא עלייהו אתמר )ישעי' א' י"ב ( מי בקש זאת מידכם רמס חצרי, ולא יהיב לון שאלתין דלהון, רשיעייא אדחיין מתמן, ולא עאלין לגאוו,בינונים יהיב לון שאלתין דלהון מלבר
()תיקוני זהר

. ופסקין לה על שיחה בטילה, דמנחן למשמע צלותא,דהוו מבזין למלכא בצלותהון

 וע"ז עומד, צריך בו מקרא קודש בכוונה יתירה וקדושה נפלאה, ואין תוקעין בו בפועל, פי' ראש השנה שחל בשבת שאין בו רק זכרון תרועה, זכרון תרועה מקרא קודש,וזאת תהיה תורת המסורה
לא יעשה/ והיינו ש, כאמרם סייג לחכמה שתיקה, והאוחז במדת השתיקה נקרא חכם, כנאמר )קהלת ה' ב'( וקול כסיל ברוב דברים, כי המרבה דברים נקרא כסיל,ומזהיר כי אין זכרון לחכם עם הכסיל
 שלא יזכור לנו עוונות, אין זכרון לראשונים, ובכח זה יזכה שתעלה תפילתו לרחמים ולרצון, אלא יאחוז בפלך השתיקה בפרט בשעת התפילה,החכם כמעשה הכסיל לדבר ולשוח דברים בטלים
. אלא מהר יקדמונו רחמיו לברכינו בחיים טובים ואריכות ימים,ראשונים
 היינו מי יחיה ויקום, וע"ז שואל מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו. תבל שאר ארצות, ופירש"י לה' הארץ ארץ ישראל, לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה,ומעתה נבוא לביאור הכתובים
 אבל בחוץ לארץ במה יזכה, ובשלמא בארץ ישראל למען ירבו ימיכם על האדמה כתיב,בהר ה' ומי יזכה לאריכות ימים ושנים במקום קדשו הוא העולם הזה שבו מקדשין שמו יתברך בתורה ובמצוות
, היינו זה האיש ששומר פיו ולשונו מכל דבר רע זוכה לאריכות ימים ושנים, על זה בא כמשיב נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה,האדם להאריך ימים בטוב ובנעימים
 לעורר נפשינו על שמירת הדיבור שהוא, ועל כן אנו אומרים מזמור זה בראש השנה. שיזכה להכתב ולהחתם בספר חיים ברכה ושלום,ובזכות שמירת הדיבור ישא ברכה מאת ה' וצדקה מאלקי ישעו
( זכרון תרועה,)ברך משה

.סגולה נפלאה להכתב בספר החיים

 וכאשר אנו באים לבקש מן, והוא בכלל מה שנאמר )במדבר ט"ו ל"א( כי דבר ה' בזה,וכמו כן צריך לפייס את התורה הקדושה על העלבון שנעשה לה ע"י שיחה בטילה בשעת התפילה וקריאת התורה
. ולמזהיר ולנזהר שלומים תו כמי נהר, ובפרט בעת התפילה וקריאת התורה, צריך כל אחד לקבל על עצמו שתיקה יפה בבית הכנסת,התורה הקדושה שתהא לנו למליץ יושר שנוושע בגאולה וישועה
( מקוה ישראל,)ברך משה

אפשר לצאת משבי היצר
במדרש )ויק"ר פכ"ט ס"ד( אמר רבי יאשיה כתיב
פט טז( אשרי העם יודעי תרועה ,וכי אין אומות העולם
יודעים להריע וכו' אלא שהן מכירין לפתות את בוראן
בתרועה ,והוא עומד מכסא דין לכסא רחמים ומתמלא
עליהם רחמים ,והופך להם מדת הדין למדת רחמים אימתי
בחודש השביעי ,וצ"ב במה יכולים בני ישראל לפתות את
בוראם במצות תקיעת שופר יותר משאר האומות.
ויתבאר על פי מה שכתב החרדים )פרק ע( שמא יאמר
הבעל תשובה ,הנה המלך זקן וכסיל שם אותי במשמר,
מתחילה לא ידעתי להזהר כמאמר שלמה )משלי ד כג( מכל
משמר נצור לבך ,ועתה שאני בבית האסורים הרי אמרו )ברכות ה(:
אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים  .נשיב לו ,הרי אמרו )ב"ר
פנ"ג סי"ד( שתפלתו של חולה מועילה לו מתפילת שאר אדם ,ואף
כי הוא בבית האסורים ,שערי דמעה לא ננעלו )ברכות לב ,(:ולכך
אמר הנביא )יואל ב יב( שובו עדי בכל לבבכם ובצום ובכי ובמספד,
ואז מיד יצא מבית הכלא ויהלך בדרכי ה' ,עכ"ד.
ויל"פ בזה המדרש )ב"ר פע"ה סי"ג( באותה שעה נשא יעקב
את עיניו וראה את עשו שהוא בא מרחוק ,ותלה עיניו למרום
בכה וביקש רחמים מלפני הקב" ה ,ושמע תפלתו והבטיחו שהוא
מושיעו מכל צרותיו בזכותו של יעקב .דהנה כתב הרמב"ן )פ' לך(
שהאבות הקדושים עשו בכל מעשיהם פועל דמיוני לדורות
הבאים ולבניהם אחריהם בכל דור ודור .וזה הכוונה שראה את
עשו שהוא בא מרחו"ק ,כלומר בדורות האחרונים ראה
התגברות כוחותיו של עשו על בני ישראל שיפלו ח"ו בשבי
היצר ,ולזה תלה יעקב עיניו למרום בכה וביקש רחמים מלפני
הקב" ה ,ופעל אז עצה זו שעל ידי הבכיה והורדת דמעות לפני
הקב "ה יוכלו לצאת ממאסר היצר הרע ,והבטיחו השי" ת שהוא
מושיע את בניו מכל צרותיו בזכותו של יעקב ,וכמו שנאמר יענך
ה' ביום צרה ,הוא ביום שהאדם רוצה לשוב אבל הנהו בצרה
ומצוקה שמרגיש בנפשו שאיננו ביכולת להתקרב אל הקדושה
מחמת שהוא בשבי ומאסר היצה"ר  ,ישגבך שם אלהי יעקב,
בזכותו של יעקב אבינו יזכה לצאת משבי היצר.
והנה מבואר בכוונת תקיעת שופר )זוהר אמור דף צט (:סוד
התרועה נגד יעקב .ותרועה רמז לבכי ,דהוא )ראש השנה לד (.גנוחי
גניח ילולי יליל .ולזה פעולת השופר הוא דוקא בזכותו של יעקב
כמ"ש )תהלים פא ד( תקעו בחודש שופר וגו' כי חק לישראל הוא
משפט לאלקי יעקב ,כי בזכותו של יעקב נפעל על ידי הבכיה
להתקרב אל ה' .וזהו הכוונה אשרי העם יודעי תרוע"ה דוקא,
שבני ישראל יודעים לפתות את בוראם בתרוע" ה ,היינו בקול
תרועה של בכי ותחנונים לפני הקב "ה ,וגם בזמן שהם בשבי
ומאסר היצה"ר יכולים הם לחזור ולהתקרב אל הקב"ה בזכותו
של יעקב הרמוז בתרועה.
)תהלים

לרחוץ הצלם אלקים המלוכלך בעוונות
עוד יתבאר על פי המבואר בספרי קודש )עיין ייטב פנים שקלים

אות כד( דחביב אדם שנברא בצלם אלהים ,אך על ידי שהוא
חוטא ר"ל מסתלק ממנו דמות דיוקנו של מעלה ומאור פניו.
וכתב הגאון רבי שלמה קלוגער זללה"ה בקהלת יעקב )לראש השנה
עמוד רמד( דמי שנסתלק ממנו הצלם אלהים ,תקנתו הוי רק על ידי
דמעות ,שעל ידי שרוחץ בהם פניו ,הולכין ממנו העונות הנרשמים
בפניו ונעשה לו צלם אלהים .ופי' בזה הכתוב )תהלים מב ד( היתה
לי דמעתי לחם יומם ולילה ,שרק הדמעות הם המנחמין
ומסעדין אותנו ,כמ"ש )תהלים קד טו( ולחם לבב אנוש יסעד ,כן
נמי הדמעות מסעדין אותנו ,באמור אלי כל היום איה אלהיך,
איה תואר הפנים שלך ,כי מי שיש לי צלם אלהים זה הוי אלהים
לנגד עיניו ,אבל אם נסתלק ממנו צורת אלהים שואלין לו איה
אלהיך ,ואין לו תקנה לתקן רק על ידי הדמעות ,עכ"ד .וזה שאנו
אומרים בסליחות לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים ,דבימים
הקדושים יש לנו בושת הפנים ,כי אנו מתביישים באיזה פנים
נשפוך שיחים לפני הקב "ה כאשר בעוה"ר מלוכלכים אנחנו
בחטאים עוונות ופשעים והוסר ממנו צלם אלקים ,וכאמור העצה
הוא רק בדמעות חמין לפני הקב "ה.
וזה ביאור המדרש אשרי העם יודעי תרועה ,שיודעים
לרצות את בוראם בתרוע" ה ,היינו בלב נשבר ודמעות שליש,
ועל ידי זה ה' באו"ר פני"ך יהלכון באור פני מלך חיים שזוכים
לחזור הצלם אלקים.

בכו והתפללו לפני
)שמו"ר פל"ח ס"ד(

מעלת וסגולת הדמעות בפרט בימים הנוראים

במשנתו של כ"ק מרן רבינו שליט"א
שערי דמעות לא ננעלו אפילו בזמן צרה
עוד יתבאר בהקדם מה דאיתא בגמרא )ברכות לב (:אמר רבי
אלעזר ,מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה ,שנאמר )איכה
ג ח( גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי ,ואף על פי ששערי תפלה
ננעלו שערי דמעה לא ננעלו ,שנאמר )תהלים לט יג( שמעה תפלתי ה'
ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש .ונתקשו המפרשים להבין
מה נשתנו שערי דמעות משערי תפילה ,והרי אותו כתוב
המלמדינו שהדמעות מתקבלות ,בו נאמר גם שמעה תפלתי.
וביאר כ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך משה )פ' וישלח עמוד רטו(
על פי מה דמבואר בגמרא )סנהדרין מד (:אמר רבי אלעזר ,לעולם
יקדים אדם תפלה לצרה .והנה אמרו חז"ל )סוטה מט (.מיום שחרב
בית המקדש אין יום שלא תהא קללתו מרובה מחבירו .ומעתה יש
לומר דרבי אלעזר לשיטתיה אזיל ,שהרי אחר חורבן בית המקדש
כל יום ויום היא עת צרה ,ומכיון שסבירא ליה לרבי אלעזר
שהתפלה צריכה שתקדים להצרה ,מהאי טעמא אמר שמיום
שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה ,כי מאחר שעומדים כבר
בתוך עת הצרה שוב אין התפלה מועלת .אמנם אף ששערי תפלה
ננעלו ,שערי דמעות לא ננעלו ,כי התפלה עם דמעות תועיל אף
כשעומד כבר בתוך הצרה ,וטעם הדבר מכיון שעל ידי הצעקה
בדמעות מעוררים את שם הוי"ה ב"ה ,על כן מתקבל תפלתו אף
כשעומד כבר בתוך הצרה ,דמבואר בשולחן ערוך )או"ח סימן ה(
שהשם הוי"ה פירושו היה הוה ויהיה ,ואינו מוגבל בשום זמן,
והעבר והעתיד וההוה חשובים אצלו כאחד .ואם כן על ידי
שמעורר את השם הוי"ה שוב אין חילוק בין קודם הצרה לאחר
הצרה ,ומתקבל תפלתו תמיד אף כשהוא כבר בתוך הצרה .וזה
למדים מן הכתוב ,שמעה תפלתי הוי"ה ושועתי האזינה ,פי'
שתפלתו תקובל בכח שם הוי"ה ,והטעם כי אל דמעת"י אל
תחרש ,מכיון שהוא מתפלל בדמעות ,ואז התפילה מתקבלת בכל
עת ובכל שעה ,עכ"ד.
וזה ביאור המדרש אשרי העם יודעי תרועה ,שיודעים
לרצות את בוראם בתרוע"ה ,והיינו גנוחי גניח ילולי יליל ,בקול
בכי ודמעות יודעים בני ישראל לרצות את בוראם ,ובאיזה כח
הם זוכים לזה הלא הם נמצאים כבר בתוך הצרה ,לזה אמר
הוי"ה באור פניך יהלכון ,שבכח שם הוי"ה שאינו מוגבל בזמן אנו
הולכים באור פניו יתברך ,ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי
דמעות לא ננעלו.

דמעות על סילוקן של צדיקים עומד לנו לזכות
במסכת שבת )דף קה  (:אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי
יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המוריד דמעות על אדם כשר
הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו .ולכאורה צריך ביאור
מהו ענין גניזה זו שמניחן הקב"ה בבית גנזיו ועל איזה זמן מניח
הקב"ה את הדמעות.
וי"ל על פי מה שכתב החתם סופר בדרשותיו )לז' אב דף שלא(.
בביאור ענין כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן
בבית גנזיו ,כי לכל כפרה ורפואת הנפש צריך מנין ,וכהן גדול ביום
הכיפורים כך היה מונה אחת ושתים אחת ושלש ,ומתן דמים על
המזבח ב' שהן ד' או ד' קרנות ,ומונין השקלים לכפר על
נפשותיכם ,וכן נוהגים כל פדיון נפש על ידי מנין .והיות מיתת
הצדיק מכפר על כל ישראל כקרבן )מועד קטן כח ,(.והדמעות כטיפי
דמים ,על כן הקב"ה סופרן ומונה אחת ושתים ככהן גדול ביום
הכיפורים ,עכ"ד .ולפי זה יש לומר כי הקב"ה גונז ומניח הדמעות
בספר מיוחד הנקרא ספר"י מתי"ם ,שם נחרת שבחי המתים
ופעולותיהם וכמה דמעות הורידו החיים עליהם במותם ,ובזמן

שח"ו אין מליץ יושר להכריע כף מאזנים לזכות ,הקב"ה נוטל זה
הספר ומצרף לזכות כל הדמעות שהורידו בני ישראל על אדם
כשר ,ועל ידי זה הוא מוציא לאור דינינו.
ולזה אמרו חז"ל )ראש השנה לב (:דבראש השנה ספרי
חיים וספרי מתים פתוחין לפניו ,ולכאורה צ"ב דבשלמא
ספרי חיים פתוחים כי הם נידונים ביום זה ,אבל לאיזה צורך
נפתחים גם ספרי מתים .אמנם לדרכינו י"ל כי בעוה" ר
בגודל שפלותינו אין מליץ יושר מול מגיד פשע ,ועל כן צריך
הקב"ה לפתוח ביום זה ספרי מתים ,להמציא לנו זכות
הדמעות שהורדנו על מיתת אדם כשר ,לפניו יתברך
מביאים כל הדמעות שהורידו בני ישראל על פטירת כ" ק
מרן אאמו"ר זללה"ה ,ובזכות אותן הדמעות אנו מצפים
לצאת זכאי ביום דין.
וזהו ענין תקיעת שופר ,כי קול התרועה הוא גנוחי גניח
וילולי יליל )ראש השנה לג (:רמז על בכי ,והוא במספר מיוחד שלש
טרומיטין או תשעה טרומיטין )עיין או"ח סי' תק"צ ס"ג( ,בשביל
שיהיה הכפרה במנין ובמספר ,והטרומיטין של קול התרועה הם
כמו טיפי דמעות על מיתת הצדיקים ,להזכיר לנו זכות הבכיה על
מיתת הצדיקים ולהכריע לנו כף זכות לטובה ,ולכך על ידי תקיעת
שופר )ויק"ר פכ"ט ס"ד( הקב"ה עומד מכסא דין ויושב על כסא
רחמים ומתמלא עלינו ברחמים.

לעורר רחל אמינו שיבכה על בניה
בהפטרה יום ב' דר"ה )ירמיה לא יד( קול ברמה נשמע נהי בכי
תמרורים רחל מבכה על בניה ,דלכאורה מה שאמר נהי בכי
תמרורים מוסב על בכייתה של רחל אמינו ,ואם כן לפי צחות
הלשון היה לו לומר קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה נהי בכי
תמרורים ,ולמה הקדים לומר תחילה קול ברמה נשמע נהי בכי
תמרורים ,ואחר כך מפרש שהיא קול בכייתה של רחל אמינו.
ואפ"ל דהנה כאשר אנו מתבוננים במצבינו הדל תאחזנו
חלחלה ורעדה ,בעוה"ר צרות ישראל רבו עד אין שיעור
בגשמיות וברוחניות ,ומעו לם היו צדיקים וקדושי עליון שליחי
ציבור אשר עוררו רחמים לפני ה' לשכך אף חימה מעל שארית
ישראל ,אבל בימינו אלה נסתם כל חזון אבדו חסידינו ומפגיע
אין בעדינו ,ואין לנו אל מי לפנות ,מי שיעורר רחמים ויבקש
ישועה .אולם אף שמצד עצמינו אין אנו ראויים לישועה ח"ו ,עם
כל זה יש לנו אל מי לפנות מי שיתפלל בעדינו לפני הקב"ה ,כי
מדרך העולם בזמן שיש לו לאדם צרה בתוך ביתו וזקוק
לישועה ,אז הולך אל אמו ומפרש שיחתו אליה ,בכן גם אנחנו
נבא לעת כזאת ונפרש שיחתינו לפני רחל אמינו  ,נעורר נא
בבכייתינו את רחל אמינו ,נספר נא לה את צרותינו  ,מי כמו רחל
אמינו יודעת ומבינה צער הגדול של חשוכי בנים  ,היא אמרה הבה
לי בנים ואם אין מתה אנכי ,מי כמוה מבינה הצער של מיתת האם
בשעה שבביתה נשארים בנים יתומים ,הבה נעורר רחמים אצל
רחל אמינו  ,המרחמת עלינו כאם המרחמת על בנה ומצטערת עם
צערינו ,וכששומעת בכייתינו היא בוכית ומיללת עמנו ,וכיון שהיא
בוכית הלא היא עצמה ראויה שתהיה נענית ,ובכייתה אינה נדחית ,
ועל ידי זה נזכה לישועה.
ועל דבר זה הבטיח לנו הקב"ה ,קול ברמה נשמע נהי בכי
תמרורים ,היינו מה שבני ישראל בוכים ומיללים על צרות
ישראל המרובים ,ובכייתם עולה לשמי רום עד שגם רחל אמינו
שומעת קול בכייתינו ,ואז רחל מבכה על בניה מאנה להנחם ,כי
אמינו רחל אם רחמנית היא ומצטרפת עם בכיותינו ,ובכייתה
נשמעת לפני כסא הכבוד לרחם עליה ועל בניה הנתונים במיצר,
והיא אינה נדחית ,ועל בכייתה באה הבטחת הקב"ה ושבו בנים
לגבולם ויזכו לישועה.

האבות מצטרפים עמנו ומתפללים בדמעות
כתב מרן החתם סופר בדרשותיו )לפ' נצבים דף שנ (:קבלנו
שבראש השנה הנשמות הקדושות שכבר מתו ונשמות האבות
מצטרפים עמנו בבית הכנסת בתפלתינו ,ותפלתם עושה רושם,
עכ"ל .ויתכן לומר כי אלו הצדיקים שהתפללו בחיים חיותם
בדמעות  ,גם לאחר הסתלקותם כאשר הם באים בבית הכנסת
להצטרף עם תפלות החיים הם מתפללים בדמעות ,ובודאי הם
דמעות של אמת שפותחים כל השערים ,ועל ידי זה הם מעלים
גם תפלותינו ומכניסים דמעותינו לפני מלך מתרצה בדמעות.

יסודי התורה

מנהג ישראל
תורה

טלטול השופר והלולב ביו"ט אחר גמק מצותן

כסא דברכתא )לו(
כוס של ברכה בברית מילה

דף כ"ח :בגמ' ואמר רב יהודה א"ש שפוד שצלו בו בשר אסור לטלטלו ביו"ט.
פירש "י אסור לטלטלו מיד לאחר שנצלה הצלי לפי שנמאס ומוקצה וכבר נעשה צורך יו"ט.
הט"ז )סי' ש"י סק"ג( הוכיח מגמ' הנ"ל וכן מהסוגיא לעיל )י"א (.בעלי שאחר שקצב עליו בשר
אסור לטלטלו ,דכמו שאלו השניים שיש בהם מוקצה מצד עצמן דהיינו העלי מכח דמקפיד
עליהם ומייחד להו דוכתא והשפוד היינו עץ בעלמא שלקחו לשפוד ואין שם כלי עליו ,ואע"ג דבין
השמשות היה עומד למלאכה לצורך יו"ט מ"מ אחר המלאכה לצורך יו"ט חזר לאיסורו של מוקצה,
ה"ה בסכין שמל בו בשבת דאין לטלטלו אחר המילה ,בזה פשוט דאדם מקפיד הרבה שלא
להשתמש באותו איזמל מידי אחרינא שלא יתקלקל ,ע"כ אע"פ שעומד למלאכת המילה מ"מ
אחר גמר צורך שלו חוזר לאיסור טלטול ,וכן הוכיח המ"א )סי' של"א סק"ה( ,ודלא כהמהרש"ל דהתיר
מטעם דאין מוקצה לחצי שבת המבואר בסוגיא לעיל )דף כ"ו.(:
והא דקיי"ל דאין מוקצה לחצי שבת היינו בדברים שאסורים מחמת שהקצה אותם מדעתו
אמרינן כיון שהיה דעתו עליהם ביה"ש מותר היכי דעכשיו נעשה ראוי ,אבל הכא לאחר שחל בו
חזר לאיסורו דמוקצה מחמת חיסרון כיס הוא עכ"ד.
והנה בהלכות ר"ה )סימן תקצ"ו( כתב הרמ"א דלאחר שיצאו בתקיעת שופר שוב אין לתקוע עוד
בחינם ,אבל קטן אפילו הגיע לחינוך מותר לומר לו שיתקע ומותר לו לתקוע כל היום .והט"ז שם
)סק"4ד( הרבה להשיב דאין איסור בתקיעה בר"ה אפילו אחר שיצא ,ובאחרונה הקשה מענין הנ"ל,
וז"ל :דאם יש איסור תקיעה אחר החיוב ,יהיה אסור אפילו לטלט אחר החיוב ,דומיא דשפוד של
צלי ביו"ט אחר שצלה ,וזה וודאי אינו ,דלא כתבו איסור טלטול שופר אלא בשבת ,כמש"כ רמ" א
ס"ס תקפ"ח ,אבל ביו"ט אין איסור לטלטלו.
ולענין לולב הביא המ"א )סימן תרנ"א סקכ"ח( מהירושלמי דאחר שהניחו על הארץ אסור לטלטלו,
משמע דס"ל דלאחר גמר מצוות לולב אם הניחו על הארץ אסור לטלטלו ,ומשמע דס"ל דלאחר
גמר מצוות לולב אם הניחו על הארץ אסור שוב לטלטלו ,וצ"ע דהא קיי"ל אין מוקצה לחצי שבת
והאי הוי ראוי בין השמשות ,וציין למש"כ בסימן של"א דלפי"ז א"ש דאסור ,והוא מה שהובא
לעיל בדברינו .ובאמת בסי' של"א הוכיח מהירושלמי הזה דאסור ג"כ בסכין של מילה.
ובפרמ "ג )הלכ' ר"ה שם( כתב די "ל דלולב ושופר אין מוקצה אפי' אחר שיצא בהם ,דשמא יבוא
אחד שלא יצא ידי חובתו ויתקע ויטול לולב ,ובסימן של"א )שם( כתב בדרך אחר ,די"ל דבלולב
התירו סופן משום תחילתן ולכן מותר לטלטלו ,ובחכמת שלמה )שם( כתב דיש לחלק בין סכין של
מילה ללולב ,דלולב אין לו שום כלי ,וא"כ אין לומר דאין מוקצה לחצי שבת ,דזה לא נאמר רק
באם בעודו מותר להשתמש בו אזל וחלף לו המוקצה לגמרי ,לכך כשחזר המוקצה אין מוקצה
לחצי שבת ,אבל בלולב לא אזיל לי' המוקצה ,רק אף בהיותו משתמש בו יש לו דין מוקצה וחל
עליו מוקצה תמיד ,רק כל זמן שנוטלו דוחה המצוה לטלטול ,אבל כשחלף לו המצוה נשאר
המוקצה במקומו ,ולא שייך אין מוקצה לחצי שבת דכל הזמן הוי מוקצה כיון דאינו כלי ,משא"כ
בסכין של מילה עכ"ד .ולכאורה ה"ה דיש לחלק כן לענין שופר דדמי לסכין של מילה וע"כ מותר
לטלטלו אחר גמר מצותו.
ולהלכה כתב המשנה ברורה )סי' תקצ"ו סק"ו( דרוב האחרונים הסכימו כהרמ"א דאחר שיצאו
שוב אין לתקוע בחינם ,ומ"מ מותר לטלטלו כל היום דהא ראוי לתקוע להוציא אחרים שלא יצאו
עדיין .ובלולב לענין להחזירו מביהכנ"ס לבית ,כתב הרמ"א )סי' תרנ"ב ס"א( והמדקדק יאחוז הלולב
בידו כשנכנס מביתו לביהכנ"ס וכו' וכן יחזירו לביתו כדי לחבב המצוות) ,ואפשר דלא קאי על יום ראשון
וצ"ע( ובפרט כשצריך ליתן לב"ב בבית לצאת המצוה ,דמותר .ויש שמצדדים להקל דמותר לטלטלו
כל היום כנ"ל ,ומ"מ יש מקום להחמיר.

à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá
à"ááåú

áåè ìæî úëøá
באותות כבוד ויקר וברגשי גיל ושמחה ,הננו משגרים בזה
ברכותינו ואיחולינו ,אל מול ידידינו אנ"ש פעיה"ק.

הרה"ח ר' שלמה יצחק קליין

שליט"א

לרגל הכנס בנו לעוהתוהמ" צ

הרה"ח ר' יעקב יודא שטערן

אחר ברכת היין ואחר כורת הברית
וכתב בעל העיטור ומנהג לתת יין בפי התינוק אחר ברכת היין ואחר כורת הברית .
)טור סי' רס"ה(

לעשות צורת שד" י
שמעתי שעושין צורת שד"י באצבעותיו בעת שנותן מן היין בפי התינוק.

שליט"א

)בית יוסף יו" ד

סי' רס"ה(

המוהלים מכוונים את שם שד" י
המוהלים מכוונים בשעה שאומרים בדמייך חיי שמציירים אותיות שד"י.

)שו"ת חתם

סופר סי' שכ"ז (

לעשות בפה התינוק צורת שד"י
כשאומר בדמייך חיי ונותן היין בפי התינוק יעשה בפה התינוק צורת שד"י.

)דרך

פיקודך(

אופן עשיית צורת שד" י
יש אומרים שעושה באצבעותיו צורת שד"י ,דהיינו צורת האצבעות הרצופות ,הם
דמות שין והאצבע שנותן בפי הנימול ,כופפו כמי דלת והאגודל הוא צורת יוד) .מגדל עוז
להיעב"ץ(

להטעים מהכוס להסנדק
אחר שגמר שאר ברכות הנאמרות עליו ,נהגו העם להטעים ממנו להסנדק) .מגדל עו להיעב"ץ(

כיון שהילד הנימול נחשב כקרבן ,לפיכך רגלי הסנדק שמלין עליהם חשוב כמזבח ,
כמו שכתב בהדיא מהרי"ל ז"ל בהלכות מילה ונראה דלכך נוהגים ליתן כוס יין של
ברכה לשתות לסנדק ,לפי שהעולה טעונה נסכים שהיו מנסכין יין על גבי המזבח בשעת
ההקרבה ,וכיון שהילד דומה לקרבן עולה ,הסנדק דומה למזבח ,לכך נותנים כוס יין של
ברכה לתוך גרונו של הסנדק דהוה ליה כמנסך יין על גבי המזבח) .תורת חיים מס' סנהדרין

בשמחה רבה ,נברך ברכה מרובה ,קדם האדם היקר
באנשים ,מלמד מומחה לעדרי צאן קדשים ,יראת חטאו
קודמת לחכמתו ,כשמו הטוב כן תהילתו ,יום ולילה לא
ישבות למען חינוך התלמידים בדעת ובתבונה ,להעלותם
בדרך הנכונה ,משקיע רוב כוחו ואונו לחנך
התלמידים הקרויים בנים ,עונה לכ"א בסבר פנים ,ה"ה

ììä íçðî ø"äåî
÷òùèàìàô

øàîèàñ'ã "äùî ìàåéå" íéðéåöîì ììåë
à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë úåàéùðá

מזלא טבא וגדיא יאה
מעומק לבינו ,שלוחה ברכותינו ,אל מול כבוד ידידינו ,נחמד למעלה
ולמטה אהוב וחביב ,כל מידה נכונה כזר זהב לו סביב ,ברוך הכשרון,
בהכשר ויתרון ,אוצר כל כלי חמדה ,מלא מדע וחכמתא ,ה"ה כש"ת

מוה"ר מנחם הלל פאלאטשעק הי"ו
חבר הנהלת כוללינו
לרגל הולדת בנו בסימן טוב ובמזל טוב
ììåëä úìäðä :úëøáå úøéúòë

שליט"א
è"æîì åðá úãìåäá åáì úçîù íåé ìâøì

לרגל אירוסי בתו

הר"ר מנחם הלל פאלאטשעק
ולחותנו הרה"ח ר' שלמה זאב פריד

נותן לתינוק מן היין באצבעו
נותן לתינוק מן היין באצבעו השני על פיו ,הנקרא אצבע שבו היו עושים זריקת הדם ,
ואדם המל בנו כמקריבו לקרבן שהוא ביום השמיני ,ומיום השמיני והלאה ירצה ,רמז
הוא על מה שאמר במדרש רבה איש חרבו על ירחו ,משה מל ואהרן פורע ויהושע משקה ,
דומה שיהושע משקה המולים כוס של ברכה וכו' ,לכך משקים אותם לאחר שמלו ופרעו ,
במקום שאומר 'ואמר לך בדמייך חיי' ,שיהיה לו כוס של ברכה זו סם של חיים כמו
בתורה) .ר"י בן יקר(
כשהוא אומר בדמייך חיי ,טובל את אצבעו ביין ומטיף טיפה אחת בפי הילד לשם
מצוה ,והיינו דאמר המברך צריך שיטעום ,וכל שכן למי שמברכין עליו שיש לו להנות
מכוס של ברכה ,והטעמה זו לרמז עשויה) .סידור הראב"ן(

שיר ושבחה "הלל" וזמרה

÷áì áèé ìä
øàîèàñ'ã
íéìùåøé ÷"äéòô

מאן דאמר הכי או הכי לא משתבש
בשאילת יעב"ץ חלק א' סי' קמ"ו מאשר ומקיים האומרים צוה בניקוד חיריק הצדי
לשון עבר ,דלא כהש"ך ,והעלה דמאן דאמר הכי או הכי לא משתבש) .פתחי תשובה(

הי"ו

שליט"א

לרגל הולדת בנו – נכדם
ה"שלום זכר" בבית מדרשינו "ברך משה "

הר"ר יואל יוסף איצקוביץ

הי"ו

ולחותנו הרה"ג ר' יקותיאל יצחק עהרנטאל

שליט"א

לרגל הולדת בתו – נכדתם
ה"קידושא רבא" בבית מדרשינו "ברך משה "

åãñçå åáåè áåø ìò ,äìäúáå äãåúá åéøòù àåáð ,àúååãçã ïãéò éàäáå
äìñîá ãéîìúå ãéîìú ìë úåìòäì ,è "ìòòä äðùä êùîá òé÷ùä øùà
. úåôé íéðô øáñáå áø úåøéñîá ì÷ úéá äìåòä
úëéøòá äàìôð úåøéñîá úåùò ìéãâä ãçåéîáå

äãåòñ ùîåçä úáéñî
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים ,שיזכה לרוות רוב נחת בכפליים,
מכל תלמידיו הקרויים בנים ,ומכל יו"ח הנאמנים ,עדי נזכה בקרוב
בימינו ,לביאת גואלינו ,ומלכינו בראשינו ,אמן ואמן.

áåè ìæî úëøá
שלוחה בזה ברכותינו לידידינו הנעלה

הרה"ג ר' מנחם הלל פאלאטשעק

שליט"א

מגי"ש בחבורתינו

לרגל הולדת בנו למזל טוב

כ"ד החותמים בברכת תודה והוקרה:

יהי " ר שירוה רוב תענוג ונחת דקדושה מכל יו " ח

הורי תלמידי כתה א'

כעתירת וברכת :שמעו לוקחו הנהנים משיעוריו מידי יום ביומו

