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השנה ראש ִדין

ֹלהרבות ישראֹל בית כֹל "נהגו ִד', הֹל' תשובה מה' בפ"ג הרמב"ם כ'
מכֹל יתר יוה"כ ועִד מר"ה במצוות ֹלעסוֱק טובים ובמעשים בצִדֱקה
ֹלִדֹל נותן אשרי יונה "א"ר פאה, מס' סוף בירושֹלמי ואי' עכ"ֹל, השנה"
האיך במצוה ִדמסתכֹל הִדא ִדֹל', אֹל משכיֹל 'אשרי אֹלא כאן כתיב אין
מחוייבים אנו צִדֱקה, מצוות ֹלֱקיים שבבואנו הרי עכ"ֹל, ֹלעשותה"
מהֹל' פ"י בריש הרמב"ם כ' וכבר כראוי, ֹלֱקימה האיך מיוחִדת בהתבוננות

ז"ֹל, עניים מתנות
אשר ֹלמען יִדעתיו 'כי שכ' אבינו אברהם זרע ֹלצִדיֱקי סימן שהצִדֱקה
ֹלמִדים נמצאנו עכ"ֹל, ומשפט) צִדֱקה ֹלעשות ה' ִדרך (ושמרו וכו' יצוה'
שאר מאשר יותר מיוחִדת וזהירות התבוננות צריכה צִדֱקה שמצות
ונזהרים מהוִדרים, מינים ִד' אחר מחזרים שאנו ממה ויותר עשה, מצוות
אנו וכִד', מהוִדרות בתפיֹלין ומִדֱקִדֱקים ֹלפסח, המצות בכשרות

צִדֱקה. במצות וֹלהזהר ֹלִדֱקִדֱק מחוייבים

כִדין. צִדֱקה מצות בֱקיום זהירים מספיֱק אנו האם ֹלבִדוֱק עֹלינו וא"כ

העניים. צרכי את וֹלספֱק ֹלִדאוג החובה א. ִדינים, ב' צִדֱקה במצות מצינו
מתנו"ע מִדין צִדֱקה חיוב בו'. 'וֹלִדבֱקה בִדרכיו', 'והֹלכת שֹל המצוה ב.
'והֹלכת שֹל המצוה משום צִדֱקה והחיוב מֱקומות, בכמה בתורה מבואר
בכֹלֹל צִדֱקה מצות שם שכֹלֹל פ"א, ִדעות בהֹל' ברמב"ם מבואר בִדרכיו',
"וֹלא ִד', בהֹל' שם וכ' ה'", "בִדרך ֹלֹלכת החיוב נאמר שֹלגביהם הִדברים
וכ"כ יִדו", מסת כפי צִדֱקה נותן אֹלא ממונו, כֹל יפזר וֹלא ביותר יִדו יֱקבוץ
(הֱקִדשות אֹלו בִדברים עצמו ֹלהנהיג ֹלאִדם ֹלו "וראוי ערכין, הֹל' בסוף
עֹל רֹל"ב, ֹל"ת בסה"מ וכ"כ וכו'", כיֹלי יהי' וֹלא יצרו ֹלכוף כִדי וחרמים)
הכיֹלות מִדת מֹלֱקנות האזהרה "וזה ֹלבבך, את תאמץ ִדֹלא הֹלאו
תאמץ ֹלא ז"ֹל, ֹל"ו, ג', שער שע"ת יונה ברבינו מפורש וכ"ה והאכזריות",
נעמנים נטעי בה וֹלנטוע האכזריות מִדת מנפשנו ֹלהסיר בזה הוזהרנו וכו'

עכ"ֹל. וכו', בִדרכיו והֹלכת כמש"כ הנאמנים והחסִדים הרחמים וים

מכספו מוזיֹל שאִדם במה ִדי ֹלא בשֹלמות צִדֱקה מצות ֹלֱקיים שכִדי הרי
גם ביִדו שיתֱקיים באופן המצוה ֹלֱקיים זהיר ֹלהיות צריך אֹלא ֹלעניים,
חנון תהא אתה אף חנון הוא מה הֱקב"ה, שֹל במִדותיו ִדבֱק ֹלהיות הענין
ֹליתן שצריך מאוִד חז"ֹל החמירו וֹלכן רחום, תהא אתה אף רחום הוא מה
ביִדו עֹלתה ֹלא כן שבֹלא פנימי, רצון מתוך יפות פנים בסבר צִדֱקה
שֹל המצוה עצם את ֹלֱקיים שכִדי הגם בִדרכיו", "והֹלכת שֹל המצוה
סֹלע המאבִד שהרי גִדוֹלה, השתִדֹלות זה עבור צריך ֹלא ֹלעניים הִדאגה
עֹל יעֹלה וכי הספרי, כמש"כ צִדֱקה שֹל ברכה ֹלו מובטחת עני ֹליִד והגיע
משום כזו בצִדֱקה יש וכי בִדרכיו, והֹלכת שֹל המצוה ג"כ שֱקיים ִדעת
"ֹלהסיר מחייבת בִדרכיו והֹלכת שֹל המצוה והֹלא ֹלב, וטוב רחמים
הנאמנים" הרחמים וים נעמנים נטעי בה וֹלנטוע האכזריות מִדת מנפשנו
ובשביֹל בני שיחי' "בשביֹל צִדֱקה בנותן גם וֹלכן יונה, רבינו כמש"כ
צִדֱקה במעשה ואין גמור", צִדיֱק זה "הרי בגמ' שאמרו ֹלעוה"ב" שאזכה
עצמו ֹלטובת מכוין שהרי בִדרכיו", "והֹלכת שֹל המצוה ֱקיום שכזה באופן
המצוה שזכות במטרה צִדֱקה ֹלתת שמותר אֹלא המסכן, העני ֹלטובת וֹלא
את ממנו ֹלהפֱקיע כִדי זו במחשבה ואין בנו, שיחי' או ֹלעוה"ב ֹלו תעמוִד
שצוה הבורא מצות ֹלֱקיים רוצה מֱקרה בכֹל שיהוִדי משום המצוה,
בגמ' וכמבואר גוי משא"כ ֹלהנאתו גם שמתכוין אֹלא העניים ֹלפרנס
וִדאי אבֹל גמור, צִדיֱק הר"ז בִד"ה ח: ִד' בפסחים ברש"י ויעוי' ב"ב.

עשה, מצוות מכֹל יתר צִדֱקה במצות ֹלהזהר אנו חייבין

'והֹלכת שֹל העיֱקר ֹלו חסר עצמו, תועֹלת עבור צִדֱקותיו אִדם נותן שאם
בפסחים רש"י וזמש"כ ִדורש, הוא עצמו טובת שהרי זו, במצוה בִדרכיו'
זה ִדבר "עֹל היינו גמור", צִדיֱק "הר"ז בגמ' שאמרו שמה ע"ב, י' ִד' ובב"ב
אִדם שבאמת משום ֹלצִדיֱק, נחשב עצמו שהאִדם וֹלא זו", ומחשבה
ויעוי' וכמש"כ, בִדרכיו והֹלכת שֹל מהיסוִד חיסר בנו שיחי' עמ"נ שנותן

שם. בפסחים פרץ רבינו בתוס'

ֱקוִדמת בִדרכיו', 'והֹלכת שֹל הנעֹלה באופן צִדֱקה מצות ִדֱקיום ונראה
ושונא ֹלפרוֱק "אוהב ֹל"ב:, בב"מ בגמ' אי' שהרי העני, צרכי ֹלספֱק ֹלחיוב
ֹלו הי' ֹלשני, ההטבה שמצִד הגם יצרו", את ֹלכוף כִדי בשונא מצוה ֹלטעון
צער שֹל ענין ג"כ שם שיש משום האוהב בהמת את ֹלפרוֱק ֹלהֱקִדים
במִדותיו ֹלִדבוֱק הוא אֹלו מצוות שֹל התכֹלית שעיֱקר שמכיון אֹלא בע"ח,
יצרו, את ֹלכוף כִדי שונאו שֹל בהמתו את ֹלטעון ֹלו יש ע"כ הֱקב"ה, שֹל
במִדותיו ִדבֱק הוא הרי השני, כֹלפי ֹלו שיש השנאה יצר את שכופה ובזה
עֹל פ"ג, באבות המשניות בפי' הרמב"ם ממש"כ מוכח וכן הֱקב"ה. שֹל
ֹלאֹלף זהובים אֹלף ֹלתת טוב שיותר המעשה" רוב ֹלפי "והכֹל המשנה

יעוי"ש. אחִד ֹלעני ֹלתת מאשר הנִדיבות מִדת ֹלֱקנות כִדי עניים

צריך יתירה, זהירות מתוך הצִדֱקה מצות ֹלֱקיים שבבואנו מזה ֹלמִדנו
הבריות, עם וניטיב שנרחם הבורא רצון משום נותן האם ֹלבִדוֱק כֹל ֱקוִדם
שחובת ואחרות, כאֹלו ֹלישועות שונות הצעות מיני כֹל מחמת שנותן או
ֹלעיֱקר במיוחִד ֹלב ֹלשים מחייבת בצִדֱקה שנאמרה המיוחִדת הזהירות
ברמב"ם, כמבואר יסוִדית הכי המצוה זו מצוה היות שסיבת מכיון זה,
יוִדעו וֹלהיות אצֹלו ֹלֱקרבו באברהם ה' בחר זו מצוה שמחמת משום
ֹלבניו צוה אבינו שאברהם י"ט), י"ח בבראשית רש"י (כמש"כ ומכירו
כמו הֱקב"ה שֹל מִדתו שהיא ומשפט" צִדֱקה ֹלעשות ה' "ִדרך ֹלשמור
מצוות וגוִדֹל חשיבות שעיֱקר נמצא וא"כ ה'', ִדרך 'ֹלשמור שאה"כ

ִדוֱקא. בִדרכיו' 'והֹלכת שֹל החֹלֱק משום היא הצִדֱקה

הפסוֱק את ֹלפרש פכ"ח שֹלישי מאמר העיֱקרים, בס' במש"כ ואסיים
עִד ובטח השֱקט הצִדֱקה ועבוִדת שֹלום הצִדֱקה מעשה 'והיה בישעי',
ֹלזוֹלת ֹלִדאוג החברתית המוסכמה מחמת צִדֱקה אִדם שכשנותן עוֹלם',
תֱקון מצִד הנמשך "שֹלמות אֹלא פרטית שֹלימות שום אֹליו יגיע ֹלא
שִדואג זה שע"י שֹלום' הצִדֱקה מעשה 'והי' אה"כ וע"ז המִדיני", הישוב
ִדהיינו הצִדֱקה" "עבוִדת אבֹל שֹלום, ֹלהרבות גורם הוא החברתי ֹלסִדר
רצונו וֹלעשות אֹליו ֹלהכנע "וכִדי הש"י בהם שצוה "מצִד שעושה
עִד ובטח 'השֱקט בנפשו שֹלמות עֹליו יביא זה ִדבר מצותיו", וֹלהשֹלים

עוֹלם'.

מֹלהחֹליט ֹלהזהר צריך מצוות משאר יותר זו שבמצוה מִדברינו היוצא
פועֹל האם וֹלהשכיֹל ֹלהתבונן צריך אֹלא חיצוניות, וסיבות הרגשים עפ"י
הכי הִדרך היא האיך ֹלב ושימת זהירות ביתר וֹלנהוג השו"ע כֹלֹלי עפ"י
עֹלוֹל וממיֹלא מנתינתו הנאה טובת ֹלנותן שיש ובהיות תורה, עפ"י נכונה
וֹלפעוֹל צִדֱקה הֹל' היטב ֹלֹלמוִד היא העצה שונים, ֹלכיוונים ֹלהסחף הוא

ההֹלכה. עפ"י ורֱק אך

פ"א בסוף הרמב"ם וכמש"כ וֹלברכה ֹלטובה נזכה זאת שבשכר ויה"ר
ֹלמען שכ' ֹלעצמו וברכה טובה מביא זו בִדרך "וההוֹלך ִדעות, מהֹל'

עֹליו". ִדבר אשר את אברהם עֹל ה' הביא

הצִדֱקה עבוִדת
שֹליט"א ִדאתרא המרא מורנו

גֹליון
ס"א

השנה ראש בענייני הערות

עיריית



כמוך ומי זכרנו אמירת השֹלמת

ר"ה בֹליֹל הֱקִדוש המֹלך ִדין

ר"ה שבת בֹליֹל הֱקִדוש המֹלך

אותו. מחזירין אין כמוך, ומי זכרנו אמר ֹלא שאם ס"ה) (תֱקפב השו"ע כתב
יכוֹל ובספר וכתוב זכרנו שכח שאם וסֱקֹל"ב) (סֱקכ"ז החיים בכף יעוין אכן
חוֹל שביום חי איש הבן וִדעת השני. ֹלרצון יהיו ֹלפני נצור, באֹלוֱקי ֹלהשֹלים
ישֹלים ור"ה בשבת ורֱק תפיֹלה, בשומע זכרנו אמירת את ישֹלים ֹלכתחיֹלה
כי ֹלהשֹלים א"א כמוך" ש"מי והכה"ח הבא"ח כתבו עוִד רגֹלים. עֱקירת ֹלפני
יותר, פשוטים הבא"ח ִדברי ִדֹלכאורה ֹלהעיר ֱקצת ויש יעו"ש. בֱקשה, אינו
ורֱק ֹלחיים, אֹלא טובים, ֹלחיים זכרנו ֹלומר שאין (תֱקפב) הטור כתב ִדהנה
תחֹלה ֹלבֱקש צריך המבֱקש כי טובים, ֹלחיים וכתוב אומרים התפיֹלה בסוף
אמירת ֹלהֱקִדים ענין ִדיש נראה היה כן ואם והוֹלך. מוסיף ואח"כ מועט ִדבר
ֹלהשֹלים הבא"ח ִדברי יותר מובנים ֹלכאורה וֹלכן וכתוב, ֹלאמירת זכרנו
אפשר אזי בשבת, כגון כשא"א אכן וכתוב. ֹלפני שהוא תפיֹלה בשומע זכרנו
מטבע זהו ִדסו"ס הטור, ֹלסברת ֹלחשוש ואין רגֹלים, עֱקירת ֹלפני ֹלהשֹלים

הֹלשון.

בשם הביא (כ"ִד) אִדם בחיי "והנה (ִד) בשעה"צ תֱקפ"ב בסי' המ"ב כתב
המֹלך אמר וֹלא ר"ה בֹליֹל טעה שאם פאסוועֹלער אבֹלי מהר"ר הגאון
ֹלחזור שא"צ ר"ח בֹליֹל ויבא יעֹלה הזכיר וֹלא טעה כִדין ֹלחזור שא"צ הֱקִדוש
רֱק שייך היה ִדזה נהירא ֹלא וֹלענ"ִד בֹליֹלה... החוִדש מֱקִדשין שאין מחמת
אינו ממ"נ יו"ט תפֹלת שמתפֹלֹל בזה משא"כ חוֹל תפֹלת מתפֹלֹל היה אם

יצא. ֹלא יו"ט תפיֹלת במטבע ששינה ִדמשום והיינו יוצא".

הוא התפיֹלה שעצם נינהו. מיֹלי ִדתרי ֹלחֹלֱק יש הנ"ֹל הגאון ִדברי וֹליישב
תפיֹלה. ֹלענין וגם ִדבר ֹלכֹל הוא יו"ט במֹלאכה, שאסור ומכיון יו"ט, מִדין
המֹלך אמירת שהרי ִדין שֹל זמן שזה משום הוא הֱקִדוש המֹלך הזכרת אבֹל
ִדבֹליֹל ִדמיֹלתא וטעמא ר"ה. שֹל ביו"ט תֹלוי ואינו עשי"ת ֹלכֹל שייך הֱקִדוש
ֹלמעֹלה וגם ִדרֱקיעא מֹלכותא כעין ִדארעא ִדמֹלכותא משום מעכב אינו ר"ה
מתפֹלֹלין שאין בטעם (תֱקצא,יִד) המ"ב [וכמ"ש בֹליֹלה. בִדין יושבים אין
עוֹלמו את ִדן הֱקב"ה ראשונות שעות ִדבג' משום שעות, ג' אחר עִד מוסף

וכו'.]

ראיה ומביא ֱק"ע), ח"א (או"ח אג"מ בתשו' הנ"ֹל הִדברים כעין מצאתי וב"ה
מטה שֹל ב"ִד ֱקיִדשו אא"כ ֹלִדין נכנסין מעֹלה שֹל ב"ִד שאין "מֹלמִד ח: מר"ה
אם מעכב אינו הכי ומשום ִדין שֹל זמן אינו עִדיין בֹליֹלה א"כ החוִדש". את
האג"מ שם ומסיים יו"ט. כבר שזה במה תֹלוי ואינו הֱקִדוש המֹלך אמר ֹלא

שם. המ"ב כִד' ושֹלא ֹלִדינא נכון פאסוועֹלער מהר"א הגאון שֹל שחיִדושו

עֹל ֹלחזור שא"צ יתכן בשבת, שחֹל בר"ה הֱקִדוש המֹלך ֹלומר ששכח ש"ץ
אבֹלי מהר"ר הגאון בשם (תֱקפב,ִד) השעה"צ כתב ִדהנה התפיֹלה.
שא"צ הֱקִדוש המֹלך אמר וֹלא השנה ראש בֹליֹל טעה שאם פאסוועֹלער
ִדֹלא עֹליו והֱקשה וכו', ר"ח בֹליֹל ויבא יעֹלה הזכיר וֹלא טעה כִדין ֹלחזור,
אינו ממ"נ יו"ט תפֹלת כשמתפֹלֹל משא"כ חוֹל, בתפֹלת רֱק שייך ִדזה נהירא,
ִדיבור], כִדי [ֹלאחר הֱקִדוש האֹל שסים תכף שנזכר מיירי ִדהוא ואוֹלי יוצא,
יונה רבנו ִדבתֹלמיִדי ִדאף צע"ג, בזה ואף חוֹל, בשֹל ֹלסיים צריך וֹלִדיִדיה
ֹלסיים ֹלכתחֹלה ֹלהתיר אבֹל בִדיעבִד, חוֹל בשֹל ִדיוצא ִדאפשר מסתפֱק
מתפֹלֹל היה באמת שאם משמע ִדבריו ומתוך יעו"ש. מצינו, ֹלא זה חוֹל בשֹל
מספֱק. ומתפֹלֹל חוזר היה ֹלא ועכ"פ יִד"ח, בִדיעבִד יוצא היה חוֹל שֹל תפיֹלה
שבע, מעין ברכה תפיֹלתו ֹלאחר אומר שהש"ץ בשבת, שחֹל בר"ה וֹלפי"ז
ברכה אמר ואח"כ חוֹל שֹל תפיֹלה התפֹלֹל שאם (רסח,יג) בשו"ע ומבואר
כיון הֱקִדוש, הֱקֹל אמר אם אף נמי הכא וא"כ בִדיעבִד. יצא שבע מעין
ויש בֹלבִד, שבת תפיֹלת שהתפֹלֹל כאיֹלו ה"ז שבע, מעין ברכת אמר שאח"כ
ראש תפיֹלת וֹלהתפֹלֹל ֹלחזור צריך ואינו חובתו יִדי בזה שיוצא ֹלומר מֱקום

השנה.

מי [כוֹלֹל האזכרות כֹל את ֹלהשֹלים שיכוֹל שכ' (בוטשאטש) אברהם באשֹל יעוין עוִד
שס"ֹל ויתכן הבאה. הברכה את שהתחיֹל וֹלפני הברכה את שחתם ֹלאחר כמוך]
שֹלא זמן כֹל כן אם חוזר, שהוא וכו' כמוך ומי זכרנו אמר ֹלא שאם התוס' וִדעת שמאחר

ֹלהשֹלים. ויכוֹל הברכה את שסיים נחשב ֹלא הבאה הברכה את התחיֹל

ֹלמרות בר"ח שכמו כוונתו ויבוא, יעֹלה ִדין ֹלגבי ֹלר"ח שִדומה פאסוועֹלער הגר"א ומ"ש
החוִדש מֱקִדשים שאין כיון מ"מ ר"ח, שֹל ושם ִדין יש היום ֹלכֹל היום ֱקִדושת שֹלגבי
שֹלכֹל שֹלמרות ר"ה, שֹל הִדין יום ֹלגבי ה"ה א"כ חוזר. שאינו אמרינן יעו"י ֹלגבי בֹליֹלה
זמן אינו בֹליֹלה בִדין יושבים שאין מכיון מ"מ הֹליֹלה, כוֹלֹל ִדר"ה יו"ט ֱקִדושת יש היום

הֱקִדוש. המֹלך אמר אם חוזר וֹלא ִדין שֹל

גֹלר הֹלֹל הרב

טאובה יונה הרב

גֹלר הֹלֹל הרב

ר"ה ר"התפיֹלות תפיֹלות טבא סימנא

תפוח אכיֹלת

השנה בראש - אגוז

השנה ראש ביום טבא סימנא

ואומרים בִדבש מתוֱק תפוח ֹלאכוֹל נוהגין ִדיש (תֱקפג,א) ברמ"א כתב
הוא שתפוח משה הִדרכי בשם הט"ז וכתב מתוֱקה, שנה עֹלינו תתחִדש
המגן באֹלף כתב ועפי"ז יעו"ש. הֱקבֹלה, פי עֹל היִדוע תפוחין שִדה עֹל רמז
בורא יברך וֹלא ִדבש, עם אִדמה תפוח יאכֹל עץ, תפוח ֹלו אין שאם (סֱק"ט)
א. ִדבריו, עֹל ֹלהעיר [יש הסעוִדה. מחמת הבאים ִדברים ִדהוי האִדמה, פרי
ֹלברך מֱקום יש ב. מֱקומו. את ֹלמצוא זכיתי וֹלא הפמ"ג, בשם זה ִדין שכתב
ואם הִדבש, בשביֹל רֱק אֹלא הסעוִדה בשביֹל כֹלֹל אוכֹלו אינו כי הִדבש עֹל
במֱקום זהב תפוח אף ֹלאכוֹל אפשר אם צ"ע ג. טפֹל. התפו"א אוֹלי כן
תפוח במֱקום מתוֱק שהוא תימני אתרוג ֹלאכוֹל יכוֹל אם צ"ע ִד. תפוח.

תפוח]. נֱקרא שאתרוג בחז"ֹל ִדמצינו

שאגוז אגוזים ֹלאכוֹל שֹלא מִדֱקִדֱקים יש (תֱקפ"ג,ב) הרמ"א כתב
התפיֹלה ומבטֹלים וניעה כיחה מרבים שהן ועוִד חטא, בגימטריא
וז"ֹל יא,א) ישעיהו פירש"י בתוך (מוִדפס יֱקרה הערה בזה ומצינו (מהרי"ֹל).
א"מ שכתב עֹל גאונים ֹלכמה ֹלשאוֹל הֱקשיתי חורפי בימי המעתיֱק 'אמר
גימטריא גם הוא והֹלא ח"ט בגי' שאגוז ר"ה בהֹל' בהגה"ה מהרמ"א זֱקני

טו"ב'.
הזוהר ע"פ 'ותירצתי
הִדעת ומעץ שנאמר אותה ֹלֹלמוִד אסור בטומאה ֱקִדושה שיש שאפיֹלו כו'
ח"ט גי' ֱקֹליפה בה ויש הואיֹל טוב גי' שאגוז אף ויובן תאכֹל, ֹלא ור"ע טו"ב

עכ"ֹל. ההם', הגאונים ראשיהם ֹלי ונענעו בר"ה אותה אוכֹלין אין

המניעה ֹלסיבת ברמ"א המוזכרים הטעמים ב' בין נפֱק"מ ג' ֹלומר ונראה
מן המבטֹלין וניעה כיחה ב. חטא. גימטריא (א. בר"ה אגוזים מאכיֹלת
עֹל ֹלהניחו האגוז בפרי ֹלהשתמש אפשר אם ִדנו בפוסֱקים א. התפיֹלה).
ועיין שהחיינו. בברכת ראיתו עֹל ֹלכוין בשביֹל ִדר"ה ב' בֹליֹל השוֹלחן
חטא גימ' משום ִדאי בהנ"ֹל ִדתֹליא פ"ח) (או"ח ִדעניא אפרֱקסתא בשו"ת
מן ִדמבטֹל ֹלטעמא משא"כ עֹליו, ֹלברך ראוי אין שהחיינו ִדאף יתכן
מינים ב' באגוזים שיש בפוסֱקים משמע ב. באכיֹלתו. ִדוֱקא הוא התפיֹלה
כאגוז טבעם אך 'אגוז' בשם ֱקרויים אינם והֱקטנים וֱקטנים, גִדוֹלים
ִדאין ֱקטנים אגוזים אכיֹלת ֹלענין נפֱק"מ י"ֹל א"כ וניעה. כיחה שמרבים
בסוף נפֱק"מ עוִד ג. בהם. שייך וניעו כיחו חסרון אבֹל ֹלחטא, רמז בשמם
בוִדאי חטא הזכרת ִדמשום זה, ענין שייך אי מנחה) תפיֹלת (ֹלאחר היום

שייך. ִדֹלא התפיֹלה, ביטוֹל משום משא"כ שייך, עִדיין

בשו"ע, האחרונים נֱקטו ִדכן ִדר"ה א' ֹליֹל בסעוִדת הסימנים ֹלאכוֹל המנהג
וכ"ה וכו', סימנים ֹלאכוֹל נוהגין הֹליֹלה בסעוִדת ֱקכ"ט,ט הֱקצש"ע וכֹלשון
עי"ש. וכו' ר"ה בֹליֹל שֹלחנו עֹל ֹליתן שאמרו והוא י"ב הוריות המאירי ֹלשון

ו. בכריתות ִדאיתא היום, בסעוִדת גם ֹלאכוֹל יש ִדֹלכאורה ֹלהעיר יש אמנם
יהא יב. בהוריות וכ"ה וכו'. רוביא ֱקרא בר"ה ֹלאכוֹל רגיֹל אִדם יהא ֹלעוֹלם
בר"ה ֹלאכוֹל רגיֹל אִדם יהא תֱקפ"ג הטושו"ע ֹלשון וכ"ה ֹלמחזי. רגיֹל
או בֹליֹלה אם ֹלאכוֹל אימתי ובטוש"ע בגמ' מוזכר ִדֹלא וצ"ב וכו'. רוביא

ֹלאכוֹל. מצוה כ' ֹלא ואמאי יהא הֹלשון צ"ע ועוִד ביום,

כבר אמנם השני, בֹליֹלה נמי כן ִדיעשה היינו רגיֹל ִדֹלשון אפש"ֹל והיה
גם הסמנים ִדינהג שם ובכה"ח תֱקפ"ג בשע"ת עי' הפוסֱקים בזה נחֹלֱקו
(ת"ר,ט) ֹלמגן אֹלף ועי' סֱק"ב. שם ובמג"א בא"ר וכ"ה השני בֹליֹלה

ב'. בֹליֹל ֹלערוך שֹלא ִדמנהגנו

הסימנים ֹלעשות צריך ִדבאמת רגיֹל הגמ' מֹלשון מתבאר והנראה
ֹלא והשו"ע הטור ומה"ט בֹליֹלה, ובין ביום בין ִדרגיֹל "רגיֹל", ֹל' וזהו
בתחיֹלת זמנו הוזכר בִדבש תפוח ֹלגבי [ורֱק ִדוֱקא, בֹליֹלה זמן הזכירו
גם כן ֹלנהוג ִדיכוֹלים סֱק"ִד תֱקצ"ז מט"א עי' ובאמת וִדו"ֱק. הסעוִדה]

סֱק"ִד. ניצבים בבא"ח וכ"ה שחרית, בסעוִדת

הענינים אֹלו כֹל והנה ִדכ' ס"ה תֱקפ"ג המ"ב מִדברי נמי ִדמוכח ונראה
יכעס שֹלא מאוִד שיזהר פשיטא וֹלכן טוב ֹלסימן הכֹל עושים

בִד' ובטוח ֹלבו שמח יהיה רֱק כִדי האיסור, גוִדֹל מֹלבִד
משום והכֹל אֹלו ימים בכֹל היא מהכעס ִדהזהירות ומבואר עכ"ֹל. וכו'

ביום. גם ֹלסימנים ִדבעינן הרי טוב, סימן

גֹלר הֹלֹל הרב

שנברגר נחמיה הרב

רגיֹל,

ביום גם
ר"ה

אֹלו בימים
טוב ֹלסימן שיהיה

רותן מאיר הרב

ואיֹלו ֹלאגוז, בִדיוֱק בגימט' שווה טו'ב ִדתיבת הוא, ִדביותר ֹלהוסיף יש [א.ה.

ככתיבתו]. וֹלא כֱקריאתו 'חט' כשנכתב רֱק שווה הוא ֹלחטא

ִדרגיֹל ֹלומר וא"א
רגיֹל ֹלשון שייך ֹלא ֹלשנה שמשנה בִדבר ִדהא בר"ה שנה כֹל ֹלאכוֹל ִדרגיֹל מה היינו

יג:. הוריות עי' יום, ֹלשֹלושים אחִד היינו בזיתים ִדרגיֹל זיתים ֹלענין אמרו וכעי"ז
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בתוכ"ִד הֱקִדוש המֹלך ואמר חזר אם ספֱק

תרועה זכרון יום

ֱקִדש מֱקרא באהבה

בכבוִדך כוֹלו העוֹלם כֹל עֹל מֹלוך

המֹלך ואמר נזכר ותוכ"ִד הֱקִדוש הֱקֹל אמר ִדאם נפסֱק (תֱקפב,ב) בשו"ע
שמסופֱק אֹלא הֱקִדוש המֹלך ואמר שחזר במי ֹלִדון ויש ֹלחזור. א"צ הֱקִדוש

זה. שיעור ֹלאחר או תוכ"ִד היה אם

ֹלו נוִדע ויו"כ בר"ה שאם סֱק"ִד שם המשנ"ב מִדברי ראיה ֹלהביא יש וֹלכאו'
סיים אם הברכה בגמר שמסופֱק רֱק פחִדך תן וכן ֹלומר הסִדר עֹל שהתפֹלֹל
ֹלשונו כהרגֹל ע"ז ֹלומר שייך ֹלא ִדאוֹלי ֹלחזור, ִדא"צ אפשר הֱקִדוש, המֹלך
וצ"ע עכ"ִד. הברכה סיום ֱקוִדם ֹלומר שמוסיף התוספות מחמת השנה כֹל
ֹלחזור, שיצטרך וא"כ הֱקִדוש,? המֹלך אמר אם ספֱק כאן יש הרי ִדסו"ס
המֹלך שאמר יותר מסתבר א"כ תוספות שיש שעי"ז שכוונתו ֹלומר וִדוחֱק

הֱקִדוש. הֱקֹל וֹלא הֱקִדוש

שתיֱקנו תפיֹלה כמטבע הוי אם הֱקִדוש המֹלך בגִדר ֹלהסתפֱק ִדיש אֹלא
את חיסר כאיֹלו הֱקִדוש הֱקֹל כשאמר וא"כ מֹלכיות ֹלומר בעשי"ת חז"ֹל
ֹלומר שצריך בעשי"ת כהזכרה הוא הֱקִדוש שהמֹלך או ֱקִדוש, אתה ברכת

כב). סי' שמואֹל בזכרון בזה (עי' הֱקִדוש, המֹלך

ובאופן בעֹלמא כהזכרה הוי הֱקִדוש שהמֹלך ֹלמִד שהמשנ"ב י"ֹל וא"כ
כגון תפיֹלה שֹל מטבע אמר אם כשמסופֱק ִדהרי ֹלחזור. א"צ מסופֱק שהוא
ֹלחזור, שא"צ (כִד,כא) החיי"א ִדעת ברכה איזה אמר אם שמסופֱק
כאן שיש כיון ֹלחזור צריך שמסתפֱק כתב יג) סי' (ברכות יעֱקב ובֱקהיֹלות
עצם עֹל בספֱק כ"ז אך ֹלבטֹלה. ברכה שיהיו בהמשך הברכות עֹל ניִדון
אבֹל ֹלחזור, צריך שבתפיֹלה ֹלֱקה"י אף בהזכרה משא"כ התפיֹלה, מטבע
פסֱק שֹלכן י"ֹל וא"כ ֹלחזור, וא"צ תפיֹלה הוי בֹלא"ה אף הרי בהזכרה
וֹלפי"ז כהזכרה, ִדִדינו ֹלחזור שא"צ הֱקִדוש המֹלך אמר אם בספֱק המשנ"ב

וִדו"ֱק. ֹלחזור, יצטרך ֹלא תוכ"ִד חזר אם במסתפֱק הִדין הוא

מִדוייֱקים מהם ובחֹלֱק שנים, כעשור ֹלפני עִד שנִדפסו המחזורים ברוב
שנת בֱקראֱקא הנִדפס במחזור (וכן ועוִד, תֱקע"ה בשנת כהרוו"ה ביותר
הוספה יש בשבת שחֹל שבר"ה נִדפס ִדיוֱקו) מיִדת יִדוע וֹלא ֹלפ"ֱק, שנ"ז
בשבת, ֹלאומרם ֹלסימן שזה בגִדֹלם, שונות באותיות או בסוגריים
הזכרון יום) ואת הזה (השבת יום את באהבה אֹלוֱקינו ִד' ֹלנו ותתן וכִדֹלהֹלן
ואין תרועה" זכרון "יום שאומרים והיינו וכו'. תרועה (זכרון) יום הזה,
בית רבבות רבבות התפֹלֹלו שכך מוִדו וכו"ע "יום". תיבת משמיטים
יום ואת רֱק ִדצ"ֹל ֹלהעיר נתעוררו אוֹלם ִדורות, ִדורות במשך ישראֹל
בפר' בפסוֱק כי וטענתם "יום", תיבת בֹלא וכו' תרועה זיכרון הזה הזכרון
בזה ֹלהעיר יש וֹלכאו' תרועה. זכרון "יום" וֹלא תרועה זכרון רֱק כתוב אמור
כֹלֹל, המֱקרא ֹלשון ֹלהזכיר באו וֹלא ככתוב, או כאמור כאן כתוב ִדֹלא
ותיבות ֱקוִדש, מֱקרא תרועה יום ואומרים בחוֹל שחֹל מר"ה והראיה
איתא רפ"ו סי' הֹלֱקט בשבֹלי אוֹלם הפסוֱק, בתחיֹלת נזכרו ֱקוִדש" "מֱקרא
מֱקרא תרועה זכרון הזה הזכרון יום את אומר בשבת וכשיבוא וז"ֹל בנוסח
מהם יש זמנינו פוסֱקי ועכ"פ בזה, י"ִד סי' ִדר"ה פ"ִד בהרא"ש וע"ע ֱקוִדש,
כנוסחא ֹלהם ִדהנח הסוברים ויש "יום", תיבת בֹלא ִדווֱקא שצ"ֹל הסוברים
יאמרו וֱקהיֹלה ֱקהיֹלה בכֹל שֹלכהפ"ח הראוי ומן השנים, כֹל שנאמרה
אומר ִדזה תתגוִדִדו ֹלא כעין יהא שֹלא כִדי נוסח, באותו והציבור הש"ץ

בכה. וזה בכה

ֱקוִדש' מֱקרא 'באהבה ֹלומר שאין סט"ז) תֱקפב (סימן אפרים במטה כתב
והנה בִדין. אהבה ואין ִדין עֹל מורה תרועה כי בשבת בין בחוֹל בין
המטה ֱקצה בהגהות יעוין אכן באהבה, בשבת ֹלומר כתוב שֹלנו במחזורים
וכמובא באהבה בשבת ֹלומר פוסֱקים ֹלחבֹל שציין ֹלא) ס"ֱק (שם

שֹלפנינו. במחזורים

הביא (תֱקפב,ג) ובט"ז העוֹלם ֹלשון, כפֹל זה בנוסח יש ֹלכאו'
ֹלמוחֱקה. וראוי מיותרת, אחת תיבה כאן ִדיש באמת שכתב מהֹלבוש
וֱקמ"ֹל ככוֹלו, רובו פעמים הרבה ִדמצינו ֹליישב ִדנ"ֹל הט"ז ע"ז כתב ואוֹלם
ִדכמו"כ שרִד, בֹלבושי וביאר ֹלעיֹל. ֹלזה ראיה ִדיש ומסיים ממש, כוֹלו כאן
ֹלשיטתו ִדהט"ז בזה ֹלציין יש [ואגב תכֹלה. כעשן הרשעה הנוסח
ִדוֱקא שיאמר צריך רשות ִדבביטוֹל הסוברים בִדעת ש"פ,א) (עירובין
וביאר ֹלכוֹלם, אחִד בנוסח סגי וֹלא רשותי, ֹלך מבטֹל הריני בנפרִד ֹלכאו"א
ואנן ככוֹלו רובו ומִדין ֹלרובם כוונתו ֹלפרש יתכן 'ֹלכוֹלכם' יאמר ִדאם
הנ"ֹל, התפיֹלה נוסח יבואר ִדבזה ציין בסוה"ִד ושם בעינן, ֹלכוֹלם ביטוֹל
רמז שֹלא פֹלא וֱקצת עכ"ִד. ככוֹלו, רובו מִדין ֹלאפוֱקי באים זו ִדבכפיֹלות

בזה ציינו עוִד זו]. תפיֹלה בנוסח ר"ה בהֹל' כן פירש שכבר הט"ז שם
מפניך'. חֹל העוֹלם 'גם התפיֹלה ֹלנוסח

רותן צבי הרב

ֹליסיצין מרִדכי הרב
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כוֹלו. כֹל

כוֹלה וכֹל

כוֹלו כֹל

שנברגר נחמיה הרב
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ויבא יעֹלה אחרי ותחזינה ואמר טעה

בציבור כמוך" ו"מי "זכרנו" אמירת

המשפט המֹלך בהזכרת זהירות

ֹלנהוג איך במחזורים נִדפס (וֹלא ֱקֹל, הִדעת בהיסח מצויה טעות יש
(אתה היום ֱקִדושת הנֱקראת בשמו"ע האמצעית בברכה והיא בזה)
המשך את יעו"י אחר ֹלומר ובמֱקום ויבוא, יעֹלה בה שאומרים בחרתנו),
שכינתו המחזיר וחתם וכו' ותחזינה ואמר טעה וכו', מֹלוך או"א הברכה
ֹלאתה הברכה ֹלתחיֹלת ֹלחזור ִדצריך ִדינו ובחוה"מ, בר"ח כרגיֹלות ֹלציון
או"א ואמר שטעה היכן המשיך ואם תפ"ז). סי' רעֱק"א (עיין בחרתנו,
ברכת ואמר ִדחתם מאי אם צ"ב והשיאנו), יו"ט (ובשאר וכו' מֹלוך
נחשב כי ִדיבור, כִדי בתוך אפיֹלו תיֱקון יועיֹל וֹלא הפס' הוי המחזיר
המשך רֱק ִדזה או תכ"ִד), ִד"ה תפ"ז סי' ביה"ֹל (עיין אחרת ֹלברכה
התפיֹלה, באמצע כשח והוי כֹלֹל ֹלחתום נתכוון וֹלא ִדֹלישנא שיגרא
שאמר השנה ימות בשאר כגון מוחֹלט שֱקר שאינם ִדברים הזכיר ִדאם
כיון בִדיעבִד שאז וכתבנו), (בֹלא השנה בכֹל שייך שזה ֹלחיים זכרנו
כמבואר חוזר, אינו כענינו שֹלא ִדבר בה שהוסיף אף הברכה שסיים
כמוסיף הוי וכו' ותחזינה שבֱקשת הכא וה"ה סֱקֹל"ח, ֱק"ח בסי' במ"ב

חוזר. ואינו בתפיֹלתו

חוזר והש"ץ ו"בספר" "וכתוב" הש"ץ בחזרת אומרים שהציבור המנהג
[ומֱקור כן. נהגו ִדֹלא כמוך" ו"מי ֹלחיים" "זכרנו בהזכרת משא"כ אח"כ,
אומרים, בזה ִדגם ֱקהיֹלות יש אמנם (תֱקפִד,י), אפרים במטה המנהג
החיֹלוֱק בטעם ֹלהתבונן ויש כֹלֹל]. אומרים שאין מבואר ובמע"ר

רם. בֱקוֹל אומרים אין כמוך ומי שבזכרנו

במהות הראשונים ִדנו ִדהנה והגר"א, הרמח"ֹל ִדברי עפ"י ֹלבאר ואפשר
(מאמר ברמח"ֹל ומבואר העוה"ב, או עוה"ז חיי עֹל הוא אם בר"ה הִדין
גם ניִדון ִדהאִדם הגר"א) בֹליֱקוטי וכן (תֱקפב,ט הגר"א ובביאור החכמה)
ֹלחיים" ִדב"זכרנו בתפיֹלה החיֹלוֱק ביארו ובזה עוה"ב. עֹל וגם עוה"ז עֹל
עוה"ז. חיי עֹל התפיֹלה ו"בספר" וב"וכתוב" העוה"ב, ִדין עֹל מתפֹלֹל
חיים וֹלא חיים אומרים כמוך ובמי בזכרנו ִדמשו"כ כ' הגר"א [ובֹליֱקוטי

טובים]. ֹלחיים חיים בין חיֹלוֱק יש בעוה"ז ִדרֱק טובים,

ִדהוא בציבור וֹלא ביחיִד רֱק שייכת עוה"ב חיי עֹל ִדתפיֹלה י"ֹל וֹלפי"ז
בהזכרות משא"כ רבים", "תפיֹלת בזה שייך וֹלא כאו"א, שֹל פרטי ענין
וֹלכן הציבור ֹלכֹלֹל שותפות בהם שיש עוה"ז חיי עֹל שהן האחרונות

העוה"ז. חיי עֹל הרבים תפיֹלת בזה שייך

תֹלוי שהרי עוה"ב, עֹל תפיֹלה שייכא היאך עמִדו כבר ִדהנה ֹלהוסיף ויש
ֹלעוה"ב השאיפה עצם הוא התפיֹלה ִדענין וביארו האִדם. בזכויות
במִדרגתו ס"ִד ֹלֱקבֹל תפיֹלה שייך [וכן בזכויותיו, תֹלוי שהכֹל וההכרה
חברו, עֹל אחִד שֹל תפיֹלה שייכת ֹלא ִדבזה מסתבר וא"כ הרוחנית].

הרבים. תפיֹלת שֹל ענין בזה אין ומה"ט

המֹלך ֹלשכוח שֹלא יותר ֹלהֱקפיִד שיש ֹלומר מֱקום ִדיש ֹלהעיר יש
מרן בשם שמובא מה פי עֹל והוא הֱקִדוש. המֹלך מאשר יותר המשפט
ז' ֹלפני ומטר טֹל ותן פעם תשעים ֹלומר שֹלא זצ"ֹל אויערבך הגרש"ז
יצטרכו שֹלא מועיֹל זה ִדבר אם ראשונים מחֹלוֱקת שיש מפני בחשון,
תשעים יאמר אם כן ואם ומטר, טֹל אמר אם מסופֱק יהיה אם ֹלחזור
נמצא מספֱק. יחזור ֹלא אמר, אם מסופֱק יהיה ואח"כ ומטר, טֹל ותן פעם
חובת יִדי יצא ֹלא פעמים תשעים אמירה מהני שֹלא השיטות שֹלפי
או אמר אם יסתפֱק ואם כֹלֹל, ֹלספֱק ֹלהיכנס שֹלא עִדיף וֹלכן תפיֹלה.
(יעוין ֹלכו"ע. תפיֹלה חובת יִדי ויצא כִדין התפיֹלה עֹל יחזור אמר, ֹלא

ֹלז). הערה פ"ח תפיֹלה, שֹלמה בהֹליכות באריכות זה ענין

יכוֹל הֱקִדוש, המֹלך יאמר ֹלא אם בעניננו, שה"ה ֹלומר יתכן זה פי ועֹל
המֹלך יאמר ֹלא אם משא"כ חובתו. יִדי ויצא התפיֹלה עֹל ֹלחזור וצריך
ֹלא ֹלחזור, שצריך שס"ֹל פוסֱקים והרבה השו"ע שֹלִדעת הרי המשפט
שמספֱק ֱקיי"ֹל כי וֹלתֱקן ֹלחזור יכוֹל ֹלא שֹלמעשה אֹלא חובתו, יִדי יצא
ועוִד זו. זכירה ֹלשכוח שֹלא מאוִד ֹלהֱקפיִד יש ֹלמעשה וֹלכן חוזר. אינו
והתוס' הגאונים שִדעת כמוך, ומי זכרנו ֹלגבי אף זו סברא נכונה אם צ"ע
רוב ִדעת כי חוזרים אנו שאין אֹלא ֹלחזור, שחייב אמר ֹלא אם בזה שאף
הזכירות אחת את אמר ֹלא אם אֹלו ֹלִדעות סו"ס אך כך, ֹלא הפוסֱקים
שֹלא מאוִד ֹלהזהר יש וא"כ ֹלתֱקן, אפשרות ֹלו ואין חובתו, יִדי יצא ֹלא

ֹלשכחם.
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ֱקסֹלר יוסף הרב
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מִדאורייתא ושופרות זכרונות מֹלכויות אמירת

התמיִד עוֹלת מֹלבִד כהֹלכתם... תמיִדין ושני

חובותינו ֱקרבנות

ֹלשמאֹל או ֹלימין כריעה,

ביחיִדות מוסף תפיֹלת

מִדאורייתא הוי בשבת שחֹל ִדבר"ה מצִדִד ִדר"ה פ"ִד בריש תרועה יום בספר
רחמנא ֹלב. שם בגמ' ִדאיתא מאי זה ועֹל ושופרות, זכרונות מֹלכיות אמירת
משא"כ המֱקראות. ֹלהזכיר אֹלא ֹלתֱקוע ִדאין תרועה, זכרון והיינו איִדכר, אמר
(ועיי"ש ִדאורייתא, התֱקיעות עם הפסוֱקים ֹלומר חכמים ִדתיֱקנו בחוֹל כשחֹל
והרוצה איִדכר). אמר רחמנא ִדגמ' כֹלישנא מִדאוריי' הוי ִדֹלעוֹלם שנוטה ֹלב.
מִדאורייתא ֹלצאת מכוין מִדאורייתא הוי ִדאם תנאי יעשה טוב, מהיות ֹלֱקיים
וכן אסמכתא אֹלא אינו בפשטות כי תוסיף, בבֹל יעבור שֹלא כִדי ֹלא, ֹלא ואם

שם. אבן בטורי נֱקט

המֱקובֹל- הנוסח -ֹלפי ִדר"ה המוספין בתפיֹלת היום ֱקרבנות בהזכרת הנה
ונסכיהם ומנחתם וכו' השביעי ובחִדש : ִדמצֹלינן הנאמר, ֹליישב רב ֱקושי ישנו
ומנחתה החִדש עוֹלת מֹלבִד כהֹלכתם תמיִדין ושני ֹלכפר ושעיר כמִדובר...
ִדאם וֹלאומרם ֹלהוֹלמם ֱקשים הִדברים והנה וכו'. ומנחתה התמיִד ועוֹלת
בר"ה וכי התמיִד עוֹלת מֹלבִד כך עֹל ֹלהוסיף יש מה כהֹלכתם תמיִדין ב' הזכרנו

ח"ו. שֱקרים כִדובר ֹלכאורה והוי תמיִדין?! ִד' מֱקריבין

שֹליט"א ברנשטיין הגר"י ִדשם ֹלהבע"ת פניתי כ"ח בישיבת בֹלמִדי והנה
הגה"צ מורינו אֹליהו הֹלב בעֹל ֹלו הורה זאת מחמת שאוֹלי ֹלי וענה [מרה"י]
זה ִדאין ארווחנא ואז "מֹלבִד" ֹלפני "כאמור" מיֹלת ֹלהוסיף זצ"ֹל ֹלאפיאן ר"א
מסתברת גרסה שאכן סיִדורים וישנם מֱקור. הבאת רֱק אֹלא התמיִדין כפיֹלות

שם. מופיעה זו

ומנחתה החִדש ועוֹלת ב"מֹלבִד" מוסיפים ִדהנה גיסא, ֹלאיִדך ֱקשה ִדא"כ רֱק
אמרינן ֹלא אי ובשֹלמא הֱקרבנות? בהזכרת כֹלֹל הוזכר ֹלא זה ִדבר והרי כו'
ִדאז (רֱק החִדש. עוֹלת מֹלבִד מוסיפינן שפיר המֱקובֹלת- -כגרסה "כאמור"
המוסיפה הנוסחה טפי ִדמסתבר נחֹליט אי אך כנ"ֹל), התמיִד מעוֹלת יֱקשה
ר"ח מוסף הוזכר שכבר זה מֹלשון מתבֱקש הי' ֹלכאורה הרי כאמור, מיֹלת
הֱקרבנות פסוֱקי באמירת אין ִדהרי הִדברים פני כך ֹלא אך הֱקורבנות. באמירת

ר"ח... ֹלֱקרבנות זכר

מברכין ִדאין הסיבה -שזו חגנו" ֹליום "בכסה נאמר ר"ה עֹל ִדהרי צ"ֹל וע"כ
[ועי' ר"ח שהוא זו עובִדא בתפיֹלה ֹלגמרי מסתירין גם וֹלכן החִדש- ברכת
ֹלענין -ֹלכה"פ ר"ח זאת בכֹל שהוא כיון רֱק טעמים]. ב' עוִד תֱקצ"א במ"ב
הזכיר ִדֹלא ֹליה מחזרינן מוספי א' ביום אמר ֹלא שאם כִדי עִד הֱקרבנות-
ציטוט. כאיֹלו שֹל בצורה אגב רֱק מזכירין הכרח מחמת שכן כיון היום. חובת
גם מזכירין אגב ואז כמֱקור בא כביכוֹל שזה "כאמור" ֹלאמר מוכרחים וא"כ

ר"ח.

ֹלפניך נעשה "ושם תֱקע...] [או"א נגֹלית, אתה בברכת ִדוִד] [תפֹלת האִדר"ת כ'
הזכרנום וכבר ֹלכאן, ענינם מה חובותינו ֱקרבנות תמוה חובותינו", ֱקרבנות את
הם חובותינו ֱקרבנות את ִדמֹלות אמינא הוה כִדאי הייתי ואם במֹלכויות.
במועִדים הֱקרבנות שעֹל התֱקיעות מצות ֹלֱקיים שנזכה רֱק והכוונה מיותרים,

ֱקרבנותינו". "חובת צ"ֹל או וצ"ע. ובר"ח,

צפופים עומִדים שיתֱקיים זכינו ִדֹלא מעט, מֱקִדש שהם כנסיות בבתי מצוי
ֹלכרוע אפשרות אין ויוה"כ בר"ה כורע וכשהציבור ורוחים. ומשתחוים
עִדיף אם ֹלִדון ויש ֹלצִדִדים, ֹלנטות מוכרח אֹלא ישר, המזרח כנגִד וֹלהשתחוות
או ֹלימין, אֹלא יהיו ֹלא פונה שאתה פניות ִדכֹל וכהכֹלֹל ימין ֹלצִד ֹלכרוע
ִדכורע שֹלום, בעושה שמו"ע בסיום וכִדמצינו שמאֹל, ֹלצִד ֹלכרוע עִדיף אִדרבה
פניו, מוֹל שכינה כאיֹלו עצמו רואה המתפֹלֹל כי ֹלשמאֹלו, בתחיֹלה ופונה
מאורי ורבותינו ס"א), ֱקכ"ג סי' (עיין הֱקב"ה שֹל ימינו צִד הוא האִדם ושמאֹל
זה שעושים שאיך השיבו שֹליט"א והגרח"ֱק הגריש"א מרנן המה הֹלוא הִדור
(וע"ע הנ"ֹל. ֹלצִדִדים ֹלִדמות ִדאין ִדס"ֹל וכנראה ֹלעשות, שנוח וכפי טוב

י"ִד). אות צ"ג עמוִד ח"ה רבינו בארחות

ג' אחר עִד בר"ה מוסף תפיֹלת ביחיִד יתפֹלֹל ֹלא ס"ח תֱקצ"א סי' בשו"ע איתא
הוא זה ִדין ומֱקור יצִדֱק ומי ביחוִד בִדינו יעיינו שמא והטעם ביום, שעות
בשני הוי ביחיִד יתפֹלֹל שֹלא זו הֹלכה ִדסתימת ֹלהעיר ויש (ִד:). בע"ז מהגמ'
שעי בתֹלת ִדמוספי צֹלותא אינש ֹליצֹלי ֹלא איתא התם בגמ' ואיֹלו ר"ה, ימי
רֱק היא ִדהֱקפיִדא ומשמע וכו', ביחיִד שתא ִדריש ִדיומא, ֱקמייתא
רגיֹל שיהא ִדנזכר ִדר"ה, סימנים ֹלגבי יב, ובהוריות ו. בכריתות (ועיין א', ביום
הגרי"ש כן שהעיר שהביאו השֹלם טור בהגהות שו"ר שתא"בֹלבִד) "בריש

נתנזון.

ֹליסיצין מרִדכי הרב

גוטֹל אברהם הרב

ֹליסיצין מרִדכי הרב

ֱקמא ביומא

ֹליסיצין מרִדכי הרב

ֹלא ִדזו רֱק מתחיֹלתו. אותו התחיֹלו אז הפסוֱק שמןבא ִדכיון וֹלטעון ֹלִדחוֱק ואפשר
מאוִד. ר"ה בתפֹלות ֹלִדייֱק ִדיש בפוסֱקים מובא ִדהרי בֹלעִדית סיבה ֹלהיות יכוֹלה

התפיֹלות התפיֹלותהנהגת הנהגת מוסף מוסףתפיֹלת תפיֹלת
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חטאיו עֹל תפיֹלה

בר"ה בכיה

הש"ץ חזרת ֹלפני הש"ץ הפסֱק

הפרנסה עֹל תפיֹלה

בר"ה התפיֹלות כוונת

שאין המֱקובֹלים] וכ"ִד תֱקצא טור ועי' והגר"א, תֱקפִד סי' הב"י [עפ"י י"א
בר"ה, התפיֹלה מהות ִדמ"מ ֹלִדעת צריך אמנם ר"ה. בתפיֹלות חטא מזכירים
אֹל כי הרחמים, מאִדון רחמים "ֹלבֱקש שהיא (תה) החינוך כתב
וזה ֹלבם", בכֹל אֹליו ֹלשבים ונֱקה וחטאה ופשע עוון נושא הוא ורחום חנון
הרמב"ם מ"ש [וע"ע כנ"ֹל. רחמים ֹלבֱקש הֹלב ֹלעורר שופר מצות טעם

ותחנונים "תשובה שֹל ימים שהם יחִד ויו"כ ר"ה עֹל פ"ִד בפיה"מ
ִדברי ֹלפי אך בֹלבִד, יו"כ עֹל ִדֱקאי ֹלִדחוֱק מֱקום היה ואמנם

בר"ה.] גם ִדשייך א"ש החינוך

בר"ה ֹלבכות שאין (מע"ר) הגר"א ִדעת
אבֹל וגו'. תבכו ואֹל (ח,ט) בנחמיה כמבואר
שֹלימה נשמתו אין אֹלו בימים בוכה שאינו שמי ואמר ֹלבכות נהג האריז"ֹל
בשם ביאר ֹלר"ה) (ִדרוש יצחֱק ֱקהֹלת ובס' (תֱקפִד,ג). בבאה"ט כמובא וכו'
ֹלבכות וטבעם מצויה שִדמעתם ִדאותם מחֹלוֱקת, כאן ִדאין סֹלנטר הגר"י
ִדעתיה, איניש ִדכייף ִדכמה כו: בר"ה כִדאמרינן ֹלבכות ֹלהם אין הם במהרה,
את ֹלכוף צריכם הם ֹלבכות, ֹלהם ֱקשה טבעם שמצִד האנשים אכן מעֹלי. טפי
"כי כתוב ִדבתחיֹלה בנחמיה הפס' כוונת גם ִדזו הגרי"ס ואמר וֹלבכות. עצמם
התחיֹלו ששמעו שתיכף ר"ֹל התורה", ִדברי את כשמעם העם כֹל בוכים
וכו' משמנים אכֹלו ֹלהם אמר ֹלבכות ֱקֹלים שהם עזרא שראה ומכיון ֹלבכות,

מעוזכם. והיא ֹלבכות שֹלא עצמכם ֹלכוף צריכים אתם כי תעצבו, ואֹל

תבכו, אֹל נאמר נחמיה שבס' ֹלהֱקשות הביא ֱקצב) (סו"ס יהוסף זכר ובשו"ת
שתי' ויש חנה. נפֱקִדה בר"ה והרי תבכה, ובכה כתיב א,י) (ש"א, בחנה ואיֹלו
זה אמר ריב"ֹל וגו' אֹלֱקנה ויזבח היום .ויהי עה"פ (פ"א) שמואֹל מִדרש עפ"י

היה. בר"ה ֹלאו ועֹלי חנה שֹל מעשה ִדאותו הרי עצרת, שֹל יומו

ֹלהפסיֱק רשאי אינו ִדהש"ץ בפמ"ג כתב וז"ֹל כתב סֱק"י ֱקי"א סי' במ"ב
אבֹל וכִדומה, איש"ר ֹלענות כגון מצוה ֹלִדבר רֱק בֹלחש, שהתפֹלֹל ֹלאחר
ֱקיִדוש שעשה ִדר"ה במוסף בש"ץ ֹלעיין ויש עכ"ֹל. ִדֹלא, נראה הרשות ֹלִדבר
הוי אם גרונו, ֹלצחצח כִדי הש"ץ חזרת ֱקוִדם ֹלשתות וברצונו שחרית, אחר
בין הפסֱק הוי אם צ"ב תֱקיעות, ואיכא בחוֹל וכשחֹל ומותר, מצוה כִדבר
הרמ"א ִדברי בכֹלֹל והוי התתפיֹלה, צורך ִדהוא או ֹלמעומִד, ִדמיושב תֱקיעות

הפסֱק. אין התפיֹלות ִדבענין ס"ג תֱקצ"ב בסי'

ֹלא ואני יעשה, היוצר מן שתבֱקש מה אומר, ותגזר ִד"ה ֱקו. ב"מ רש"י עי'
ומבואר בחטין. אֹלא בשעורים שיצֹליחני השנה בתחיֹלת השמים מן בֱקשתי
נוסח בזה ֹלבאר ויש הפרנסה. עֹל בפרטות היא בר"ה התפיֹלה ִדצורת
נכֹלֹל כבר פרנסה ִדֹלכאו' טובה", ופרנסה ושֹלום ברכה חיים "בספר ההזכרה

בפרטות. הפרנסה עֹל ֹלבֱקש ִדצריך א"ש ֹלהנ"ֹל אכן ושֹלום, בברכה

תשובה שֹל הזכרה כמעט שאין רואים כנה"ג אנשי שתיֱקנו בתפיֹלות באמת
"ועינינו פי"א) (שע"ב בנפה"ח כִדכ' התפיֹלות עיֱקר אֹלא פרטיות ובֱקשות

הרואות
ושורש ביסוִד הביא וכן אִדה"ר". חטא ֱקוִדם כבתחיֹלה שתתעֹלה
ה' חיֹלוֹל עֹל וֹלבכות שמים מֹלכות עוֹל ֱקבֹלת ע"ע ֹלֱקבֹל שיכוון העבוִדה,
כֹל עֹל מֹלך נשמה... אשר כֹל ויאמר העוֹלם... כֹל עֹל 'מֹלוך המֱקומות בכֹל
א"כ עֹליכם. שתמֹליכוני כִדי מֹלכויות ֹלפני אמרו (ט"ו) ר"ה בגמ' כִדכ' הארץ.
וזוהי ה'. המֹלכת ֹליִדי אותנו שיביא צריך אֹלא בעֹלמא אמירה ֹלומר מהני ֹלא

אֹלו. בימים עבוִדתינו

זיע"א, הגרי"ס ממרן ֹלר"ה) (בפתיחה ישראֹל אשי בסיִדור מובא אמנם
יטעה וֹלא ע"ע ֹלהתפֹלֹל האִדם צריך בפינו שֱקר ח"ו יהיה שֹלא אֹלו שבִדורות
חייו הִדין וביום בפרנסתו טרוִד שאִדם כיוון הכֹלֹל. עֹל רֱק שמתפֹלֹל ֹלומר
שהיו הראשונים ובִדורות ֹלבִד. השכינה גֹלות עֹל רֱק יבֱקש איך מנגִד תֹלויים
הִדין יום שהוא שמאמינים ואנו ֹלכך. רֱק ֹלכווין יכֹלו חזֱקה באמונה חיים
ִדבר בגִדר שזה ֹלזכור וצריך ופרנסה. חיים עֹל ֹלבֱקש עֹלינו וֹלמות ֹלחיים

הוא אֹלו ביומים העבוִדה עיֱקר אבֹל
הֹלב. מֱקירות פנימית הכרה מתוך וכִדֹלעיֹל

מזֹלזֹלין שבנ"א ִדברים אֹלו אִדם" ֹלבני זוֹלת "כרום עה"פ ו: ברכות בגמ' וע"ע
'שבכֹל פי"ג) (שע"ב בנפה"ח ועי' ֹלמעֹלה. שעוֹלה כגון ופירש"י בהם.
"וֹלכוין שם וכ' העוֹלמות... בסִדור חִדשים תֱקונים גורם שמתפֹלֹל פעם
ואורם" ֱקִדושתם ֹלהרבות ֹלמעֹלה פרי שיעשה הֱקִדושה כח יִדה עֹל ֹלהוסיף

בהרחבה. עי"ש

חטאיו עֹל

ובֱקשה
וסֹליחה". כפרה

שה"צ

ֹליסיצין מרִדכי הרב

מֹלכות כבוִד עֹל רֱק סופו עִד מראשו מסוִדר שהוא ר"ה תפיֹלת בנוסח
ית"ש

כֹל ועֹל עֹלינו המֹלך ֹלהכתיר הטפֹל,
הִדורות.

תפיֹלה

פֹלִד נתן הרב

הגר"ח רבו בשם כ' מסֹלנט [והצרי"ז
מותר] מעצמו שכשבוכה מוואֹלזין



התֱקיעות כוונת

התֱקיעה בסוג כוונה

ִדמוסף תֱקיעות כוונת

התפיֹלה שאחרי תֱקיעות

השופר אחיזת

בזה, ענינים עשרה שכ' הרס"ג מִדברי התֱקיעות בטעמי הובא במחזורים
בראשונים: יסוִדיים טעמים עוִד יש זה מֹלבִד אמנם האבוִדרהם. וכתבם

בר"ה שתֱקי"ש אע"פ - ה"ִד תשובה מהֹל' פ"ג הרמב"ם ִדברי מפורסמים
כ"א ויעזוב בתשובה... וחזרו משנתכם... ישנים עורו כֹלומר בו, יש רמז גזיה"כ,

ִדהוא ומבואר טובה. ֹלא אשר ומחשבתו הרעה ִדרכו מהם
והוא בתשובה. ֹלחזור אִדם שיעור כִדי התורה שכוונת ֹלִד.) (ר"ה הריטב"א וכ"כ

התשובה. עֹל וֹלהזהיר ֹלהכריז כִדי שהתֱקיעה רס"ג שכ' הב' הענין

מעורר... ע"י אם כי ֹלִדברים יתעורר ֹלא חומר בעֹל שהאִדם ֹלפי כ' (תה) החינוך
הרבה מעורר השופר וֱקוֹל חטאיו... עֹל רחמים ֹלבֱקש טבעו ֹלהעיר כ"א וצריך
חִדש טעם ומבואר הנשבר. ֱקוֹל כֹלומר התרועה ֱקוֹל וכ"ש שומעיו, כֹל ֹלב

שהוא
ה"ִד פ"ג בירוש' שי' ִדמֱקור ונראה

בתפיֹלה. ֹלבן שיכפפו כִדי בכפופין ֹלמה מנוח] רבינו [הביאו

זכר בו יש ההתעוררות, תכֹלית שמֹלבִד בחינוך ועי"ש
ועי' ֹלתשובה. ֹלעורר הרמב"ם ממ"ש אחר טעם הוא וֹלכאו' ֹלשמים. ֹלבו וֹלכוף

ברס"ג]. הז' הענין [וכעין היצה"ר. את ֹלהכניע הוא השטן ערבוב ִדענין (ג.) ר"ן

הריצוי ובפשטות הזה. ביום הִדין ֹלמִדת ֹלרצות שיכוון (שם) הריטב"א כ' עוִד
הנ"ֹל. הענינים כֹל מצִד ִדהוא יתכן אכן התֱקיעות, עצם ע"י הוא

שמו" ביהוסף עִדות שופר... בחוִדש "תֱקעו הפס' פי' ֹלר"ה הראב"ִד ובִדרשת
העוֹלם. כֹל עֹל מֹלך שהוא שאנו השופר תֱקיעת הוא עִדות

הרס"ג]. שכ' הראשון הענין כעין [והוא

והתנה סִדרים ב' בין אחת תֱקיעה תֱקע שאם פסֱק ס"ו תֱק"צ בסי' הרמ"א
שצריך ראיה מִדבריו שהביאו ויש יצא. ֹלו, תעֹלה הנכון הוא הסִדרים מן שאיזה
אם יוִדע ואינו תֱקיעה שומע אם וֹלכן היא, סִדר איזה שֹל תֱקיעה בכֹל ֹלִדעת
שהתוֱקע הראוי שמן התורה בעוֹלם ומֱקובֹל יצא. ֹלא ֹלפני, או אחרי היא
גם וֹלכאו' המֱקריא. בו שאוחז סִדר עֹל יעֹלו שתוֱקע שהתֱקיעות יחשוב

בזה. ויצאו התוֱקע, או המֱקריא ִדעת עֹל ֹלכוון ֹלהם יש הציבור

התוס' ִדִדעת ִדמעומִד, או ִדמיושב תֱקיעות הם העיֱקר אם הראשונים נחֹלֱקו
מעומִד. ִדהעיֱקר והטור טז.) (ר"ה והר"ן ֹלִד.) (ר"ה רא"ש ותוס' ֱקטו.) (פסחים
והרי עֹליהם מברכים כיצִד השטן ֹלערבב הם ִדמיושב שהתֱקיעות ִדא"כ והֱקשו
כִדי ִדמיושב תֱקיעות שהֱקִדימו כ' שם והר"ן ִדמעומִד. תֱקיעות הוא העיֱקר

הרשב"ץ. בחי' ועי' בהן, יזֹלזֹלו שֹלא

רסט) (באו"ז והריב"א (תֱקסו) והראבי"ה ֱקא) (שופר העיטור בעֹל ִדעת אבֹל
עוִד) ִד"ה (ֹלִד. הריטב"א וכ"כ במיושב. שתוֱקעים מה הם התֱקיעות ִדעיֱקר
הברכות מחובת הם ִדמעומִד והתֱקיעות ִדמיושב, בתֱקיעות המצוה ִדעיֱקר

היום. מחובת וֹלא

הוא ִדמיושב שם התוס' ִדֹלִד' ֱקטו.) ֱקכִד סי' (פסחים חזו"א עי' הראשונה וֹלשי'
מִדרבנן,

הכי. ֹל"מ (ֹלג:) בר"ה ִדמתוס' כ' אכן

שהתֱקיעות אֹלא ִדמעומִד, תֱקיעות הם העיֱקר ִדאמנם יב.) (ר"ה הבעה"מ שי'
עומִדים כשהם בגמ' נא' [וע"ז התפיֹלה שאחרי התֱקיעות הם השטן ֹלערבב
כ"א היחיִדים אותן תוֱקעים שהיו ועי"ש מביהכ"נ]. ֹלצאת עומִדים ִדהיינו

עי"ש]. בריטב"א [ומובא כרצונו.

ֹלכאן ויראה ביִדו שיאחזנו כִדי שופר ִדשיעור רשב"ג פירש כז: בר"ה בגמ'
יחִד ִדהכֹל ופירש"י טפח, וֹלכאן ֹלכאן שיראה ע"ז נוסף כו. נִדה ובגמ' וֹלכאן,
כִדי ושופר וכ' היִד אחיזת מֹלבִד ִדהוא פט:) (חוֹלין גרשום רבנו שי' אך טפח.

שהביאו]. ברכה בעמֱק [עי' ֹלכאן וטפח ֹלכאן טפח ויראה שיאחזנו

כתוֱקע יראה שֹלא כִדי וֹלכאן, ֹלכאן שיראה זה שיעור ִדטעם הרא"ש כ' והנה
היא ִדכך ומשמע ֹליִדו. פיו בין בהרחֱקה הוא טפח שיעור שמֱקור והרי יִדו. ֹלתוך
ימינו יִד בין רווח שיהיה ומכאן, מכאן שיראה שצריך השופר אחיזת צורת
גִדוֹל שאגרופו ִדמי שכ' (כז:) בריטב"א מבואר וכך פיו. ֹלבין השופר שמחזיֱק

תֱקפו,ט]. בביה"ֹל [והביאו בינוני, באִדם שיער שהתנא אֹלא יותר, צריך

רבנו וֹלשי' ֹלפיו. בשופר האוחזת היִד את ֹלהצמיִד שֹלא ֹלהֱקפיִד צריך וא"כ
כרבנו ֹלהֹל' נפסֱק ֹלא [אכן טפח. בשיעור מפיו יִדו ֹלהרחיֱק צריך גרשום
בעמֱק עי' אמנם ֹלהֱקפיִד. א"צ בזה ִדאף וממיֹלא השופר, בשיעור גרשום

גרשום, כרבנו בשיעור ֹלכתחיֹלה ֹלהחמיר ִדראוי שִדעתו שם ברכה
וצ"ע]. ֹלכתחיֹלה, ֹלחוש יש נמי בהא ֹלכאו' וֹלפי"ִד

ֹלתשובה, ֹלעורר

ֹלתפיֹלה, ֹלעורר

היצה"ר את ֹלהכניע

הבורא עֹל מעיִדין

ֹליברמן יוסף הרב

ובתֱקיעות ִדרבנן, מצוה ֹלשם ִדמיושב תֱקיעות ֱקוִדם ֹלכוון צריך
ִדאורייתא. מצוה ֹלשם ִדמוסף

שה"צ

שופר ִדבעי הטעם שכ' כמה ִד"ה כו: בר"ה רש"י ִדעת וכ"נ

בא". יצחֱק עֱקיִדת וֹלהזכיר "ִדֹלתפיֹלה כפוף,

תֱקיעותתֱקיעות תֱקיעותתֱקיעות
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התֱקיעות בין ִדיבור הפסֱק

תרועה שברים הֱקראת

בתֱקיעות ֱקוֹל הפסֱק

בברכות השופר כיסוי

ִדמיושב תֱקיעות בין הציבור וֹלא התוֱקע ֹלא ישיח ֹלא ג' תֱקצ"ב בשו"ע
סח ואם הפסֱק, אין והתפיֹלות התֱקיעות בענין מיהו הגה ִדמעומִד. ֹלתֱקיעות
בשם מרי"ף הִדין מֱקור הביא ובב"י ע"כ. וֹלברך, ֹלחזור א"צ בטֹלים בִדברים

ֹלצורך. שֹלא בהן יִדבר שֹלא וראוי חוֹלֱקין, שיש וסיים מתיבתא ריש

חמיר ִדֹלא שרי, וִדאי שֹלברך מִד) (ח"ג יצחֱק מנחת בתשו' ועי'
ִדזמרה. בפסוֱקי מהפסֱק התֱקיעות בין ההפסֱק

בעניני ֹלִדבר בִדרכ"מ וכ"ה והתפיֹלות" התֱקיעות "בענין הרמ"א ֹלשון והנה
ֹלשוח, שרי תֱקיעה עניני שֹלצורך ִדפשיטא כמו הרמ"א כוונת ויתכן תפיֹלה.
ג"כ וֹלענין התפיֹלה. ע"ס נתֱקנו התֱקיעות ִדהרי תפיֹלה ֹלעניני ה"ה
התפיֹלה, ע"ס בגִדר הוי ֹלא אם ִדגם וכן התפיֹלה. ע"ס נתֱקנו בוִדאי
תפיֹלה, ֱקטעי מה אמנם תפיֹלה. מעניני גרע ֹלא ֹלכאו'

בסופו. תֱקפב ובשע"ת סֱקט"ז ֱקכִד במ"ב בזה ֹלעיין יש

החיי אמנם ִדמעומִד. תֱקיעות סוף עִד משמע מהמחבר משיחין, אין מתי ועִד
התפיֹלה. ֹלאחר שתוֱקעין התֱקיעות סוף עִד כ' וֱקמב,יט) (ֱקמא,ט אִדם
בטוא"ח כנת' וִדמעומִד ִדמיושב הוא התֱקיעות שעיֱקר ִדאף נראה וטעמו
בהן ֹלהזהר עֹלמא ונהוג ֱקוֹלות מאה ֹלתֱקוע שנהגו ֹלאחר מ"מ תֱקפ"ה,

הסוף. עִד ֹלשוח שֹלא טוב שוב א"כ כראוי, ֹלתֱקוע

ֱקבֹלו ִדאינהו בנשי, שייכא ֹלא ענינא האי ִדכֹל נראה בזה, אחִד סנסן ועוִד
ֱקוֹלות. שֹלושים רֱק במנהגם עֹלייהו

אחת בנשימה אותם תוֱקעים אם תרועה, שברים בתֱקיעת הפוסֱקים נחֹלֱקו
יצא שמים שירא השו"ע וכתב (תֱקצ,ִד). בשו"ע כמבואר נשימה, בהפסֱק או
ִדמעומִד ובתֱקיעות אחת, בנשימה יעשה ִדמיושב ובתֱקיעות כוֹלם, יִדי
בהפסֱק תוֱקעים שבחֹלֱק המֱקומות, ברוב כן נהגו וכבר נשימות. בב' יעשה
השברים את ֹלהֱקרות יש בהֱקראה שאף ֹלמֱקרא, הערה ֹלהעיר ויש נשימה.
השברים ֹלהֱקרות יש נשימה, הפסֱק כשיש ִדהיינו אחר, באופן תרועה
ֹלהֱקרות יש נשימה הפסֱק עושים וכשֹלא נפרִדות, תיבות בשתי תרועה
המגן באֹלף מבואר וכן אחת, נשימה עֹל ֹלהורות אחת כתיבה תרועה שברים
מגִדוֹלי מאחִד שמעתי ֹלמעשה וכן שֹלום. המשמרת בשם סֱקכ"ב) (תֱקץ
מפסיֱק אף הוא נשימה הפסֱק יש שכאשר [וכמִדומה המֱקרא, שהוא הִדור
אף מֱקריא היה שהוא אחִד גִדוֹל עֹל שמעתי וכן בהֱקראה]. ממש בנשימה
ברור שהיה כך אחר, באופן התרועה וִדֹלאחרי התרועה ִדֹלפני התֱקיעות את

עומִדים. מֱקום באיזה מההֱקראה

ֹלא תוֱקע שהבעֹל ההֱקראה שמטרת מצִד הן פשוט, הוא זה ִדִדבר ונראה
מצִד והן ֹלתֱקוע, איך ברורות שיִדע באופן ֹלו ֹלהֱקרות יש כן ואם יתבֹלבֹל,
נשימה הפסֱק עם תרועה ִדשברים אחרת, תֱקיעה שֹל שם כאן שיש ִדיתכן

שונה. משמעות ֹלהם יש נשימה הפסֱק ובֹלי

היֹלֹלה היא אם ֹלנו נסתפֱק בתורה האמורה זו תרועה ס"ב) (תֱק"צ השו"ע כ'
שניהם הם אם או שברים, ֱקורים שאנו מה היא אם או תרועה ֱקורים שאנו
ןתר"ת ג"פ ותש"ת ג"פ תשר"ת ֹלתֱקוע צריך ספֱק יִדי ֹלצאת כִדי ֹלפיכך יחִד,
[אע"פ תשר"ת שתֱקע במה יוצא ִדאין (סֱק"ו) המשנ"ב וביאר עכ"ֹל. ג"פ,
ֹלחוִד שברים עֹל התורה כוונת ִדִדיֹלמא תר"ת] וגם תש"ת גם בו שנכֹלֹל
שברים ותוֱקע חוזר ֹלכך אחרונה, ֹלתֱקיעה שברים בין בתרועה וֱקמפסיֱק
שום ֹלֹלא ֹלשברים סמוכה תֱקיעה שיהא ִדבעי ומבואר עי"ש. וכו' ֹלחוִד

הפסֱק.

ִדהו כֹל רעש ֹלהוציא או אויר ֹלנשוף תוֱקע ֹלבעֹל ִדאין ֹלהעיר יש זה וֹלפי
בסוגי חיֹלוֱק אין ִדֹלכאו' תר"ת, או תש"ת שֹל הסִדרים באמצע מהשופר

הפסֱק. הוי וכִדו' ֹלתֱקיעה השברים בין אחר ֱקוֹל שהוציא וכֹל הֱקוֹל,

תֱקפ"ה. סי' אפרים במטה כן ומבואר הברכות, אחר עִד השופר ֹלכסות נהגו
השופר ֹלכסות ויש שכ' תֱקצ"ג בסו"ס מהבאה"ט מֱקור שמביאים מה אמנם
וכבר וכו'. מֹלכיות שֹל מוסף בברכות ִדאיירי בבאה"ט עי"ש ברכה. בשעת
ִדהרי ֹלתמוה והוסיף האִדר"ת כן העיר
מונח יהיה וֹלכה"פ ביִדו, ֹלאוחזו צריך עֹליו שמברך ִדבר שכֹל הוא נהפוך
ֹלכסותו הוצרכו ֹלמה בזה שהעיר הזוהר ֱקִדמות בס' מהרִד"ֹל והביא ֹלפניו,
ואני הברכה, אחר השופר התוֱקע כשמחפש גִדוֹל הפסֱק הוא ִדין מן ובר

[מ]ֹלכסותו. מעכב

שופר, תֱקיעת עֹל ֹלברך גם שאפשר ִדמכיון ביאר תֹלא,ִד) (או"ח והאבנ"ז
הֱקוֹל עֹל אֹלא עֹליו, מברכין שאין בושתו השופר יראה שֹלא מכסין ֹלכן
כיון שופר", ֱקוֹל "ֹלשמוע ֹלברך שיוכֹלו כִדי ִדהוא עוִד מ"ש [ועי"ש
ֹלפניו גֹלוי השופר ואם שופר" תֱקיעת "עֹל ֹלברך יכוֹל עצמו שהתוֱקע

המצוות] עֹל מעביר ה"ז

יצר אשר

פיוטים,
תהֹלים,

הש"ץ עם שמנגנים

גרבר אפרים הרב

גֹלר הֹלֹל הרב

ֹליברמן יוסף הרב

תֱקפה] המטה ֱקצה יא, חשאים [ֹלשכת

עמ' ח"ט שִד"ח .70וע"ע



בר"ה שינה

גמורים צִדיֱקים שֹל בספרן ותחתם שתכתב

תשֹליך

ברכות ֹלמאה וענבים אגוזים אכיֹלת

ה' ביראת אכיֹלה

תֱקפב) וִדר"מ בשו"ע (מובא מהרי"ֹל כ' וז"ֹל כ' הגרח"ֱק ֹלמרן ִדֱקרא בטעמא
אבן ר"י בִדרשות מובא וכן מזֹליה. ִדמיך שתא בריש ִדִדמיך מאן הירוש' בשם
הוא "ִדמיך" תיבת והנה בירוש'). זה חסר (וֹלפנינו הירוש'. בשם (ֹלר"ה) שועיב
עמי ִדמיך הוא עמך הֹליֹלה, עמך ישכב ֹלכן ס"ג פע"ב ב"ר עי' שכיבה, תרגום
ומיתה שינה עֹל גם ע"ז מושאֹל בֹלשון השתמשו שחז"ֹל אֹלא ִדמיך. הוא ֹלית
ֹלישן בשוכב ִדוֱקא י"ֹל ִדניים, מאן אמר וֹלא ִדִדמיך מאן כאן ומִדֱקאמר כיִדוע,
ִדרך [ועי' עכ"ֹל. בזה, ֱקפיִדא אין וכיו"ב בישיבה המתנמנם אבֹל ֱקפיִדא, יש

שעח]. עמ' שיחה

ֹלכוין שיוכֹל כִדי ֹלו נצרכת שהשינה מי כ' סכ"ִד) (פ"א שֹלמה ובהֹליכות
הֹלכה ובִדבר כִדרכו, יישן אֹלא ר"ה, בימי ממנה ֹלהמנע ֹלו אין כראוי, בתפיֹלה
סתם בישן ִדוֱקא זהו מזֹליה, ִדמיך שתא בריש ִדִדמיך מאן ִדאמרו ִדהא כ' שם

זה. ִדבר נאמר ֹלא ִדא בכגון אבֹל

ביום השינה בענין כ' שֹליט"א ִדביֹלצֱקי ֹלהגר"ש ֹלראשי סכותה בֱקונטרס
אף ֹלישן, שאין בשבת, מעשהו כן בחוֹל כמעשהו בשבת, שחֹל השנה ראש
חומר מחמת זה נִדחה מ"מ וכו', שבת עונג משום בזה יש בעֹלמא ִדבשבת
כהאריז"ֹל היום, חצות אחר ֹלישון בר"ה הנוהגים גיסא, וֹלאיִדך השנה. ראש
אף ר"ה בשבת ִדגם ה"ה התֱקיעות], [ע"י וכו' המֹלאך נתעורר שכבר משום

ה'. בסוִד ֹלבאים וכמוסבר שופר, שאין

כחוכא ִדמחזי ֹלומר ואין גמורים, צִדיֱקים שֹל בספרן שתחתם ֹלברך נוהגים יש
(ִד"ה ֹלט: בֱקיִדושין בתוס' המבואר עפ"י גמור, כצִדיֱק חברו את שמחזיֱק
[אֹלו פאה בריש הנמנות מהמצוות ואחת שֱקוֹלים שכשמעשיו שכ' שאם)
והיינו זכויות, רוב בכֹל ִדה"ה שם ומשמע גמור. צִדיֱק חשיב מכריעה, ִדברים...]
עֹל יתירה אחת זכות ֹלו שיש כיון מ"מ אך עוונות הרבה ֹלו שיש אִדם ִדאפי'
וצ"ֹל שם, בתוס' איירי ִדבהא עי"ז בִדין [וזוכה גמור, צִדיֱק חשיב שפיר העוונות
זה. בֹלשון חברו את שיברך רחוֱק אינו וא"כ כצִדיֱק]. ִדינו שנגמר היינו ִד"גמור"

אחר ִדר"ה ראשון ביום ֹליֹלך האשכנזים שנהגו המנהג ענין ויטאֹל ר"ח כ'
מים באר מעיין אצֹל או הגִדוֹל, הים אצֹל שֱקה"ח ֱקוִדם מעט המנחה תפיֹלת

ֹלעיר... חוץ יהיה אם טוב ויותר יפה. מנהג הוא הנה תשֹליך, אותו וֱקורים חיים

המטה) (ֱקצה האִדר"ת וכ' זה, מנהג נהג ֹלא ִדהגר"א (רט) רב מעשה עי' אך
חיבורו בכת"י ראיתי שנה, י"ב או שנה י"א בן טֹליא הוינא כִד מיֹלִדותי וזכורני
ֹלבניו ֹלהזהיר שמה בצוואתו כתוב זצ"ֹל, ֱקאֹלישער אֹלי' ר' האִדיר הגאון שֹל
ובפרט המנהג, אותו ֹלבטֹל הזה בִדור הִדבר ראוי ובאמת ֹלתשֹליך. יֹלכו שֹלא
כהנשים והע"ה ֹלנשים תחינות שנִדפסו מפני וביותר הגִדוֹלות, בעיירות
במֱקום כשהנהר ובפרט העמים, בעיני וֹלצנינים ֹלשחוֱק והם הרבה מאריכין

עכ"ֹל. בהיֹלוכו. שמבטֹלים היֱקר הזמן איבוִד עֹל חבֹל וִדאי רחוֱק

ִדאגוז משום בר"ה אגוזים ֹלאכוֹל ִדאין תֱקפ"ג סי' ברמ"א והובא במהרי"ֹל
רב ובמעשה התפיֹלה, ומבטֹלין וניעה כיחה שמרבין ועוִד חטא, בגימטריא
ֹלהשֹלים שצריך במי ֹלעיין ויש הסוִד, עפ"י בר"ה ענבים ֹלאכוֹל ִדאין ֹלהגר"א
"חייב" כי יאכֹלם אם וענבים, אגוזים אֹלא ֹלו ִדאין יצוייר וֹלו ברכות ֹלמאה
ִדיֹלמא או ס"ג, מ"ו בסי' השו"ע כֹלשון וכו', ברכות מאה יום בכֹל ֹלברך אִדם

ִדמי. כֹלֹל אותם ֹלו ִדאין כמאי הם הרי הנ"ֹל העניינים ִדמחמת

יֱקֹל ֹלא ֹלמען שבעו כֹל יאכֹל שֹלא האגוִדה, בשם תֱקצז) ב"ח (עי' הפוס' כתבו
צריך ע"כ שמחה, ִדין ִדאיכא כיון ִדֹלכאו' וצ"ב פניו. עֹל ה' יראת ותהיה ראשו
השמחה בִדין ֹלמעט ומה"ת ראשו, יֱקֹל שֹלא עצמו וישמור שבעו, כֹל ֹלאכוֹל

כֹלֹל. נעבִדיה ֹלא הִדין ֹלאימת השמחה מתנגִד ִדאם הִדין, אימת מצִד

ִדנֱקרא משום הוא ִדר"ה שמחה ִדִדין תֱקצז) (בסי' ֹלפוס' ִדאף בזה והביאור
היום בעצמות היא השמחה מועִד ִדבכֹל מועִדים, משאר חֹלוֱק מ"מ מועִד,
נתנאֹל הֱקרבן [וכֹל' ֹלשמחה, ניתנה ֹלא היום ִדעצמות בר"ה משא"כ ומהותו,
משום וֹלששון ֹלשמחה ֹלנו ותתן בתפיֹלה מזכירים ִדאין ב) אות ר"ה (סוף
אינו וִדאי וזה מועִדים, כשאר וֹלששון ֹלשמחה ויו"כ ר"ה שנתינת ִדמשמעו
וֹלא היום שֹל היא בר"ה ִדהשמחה אֹלא ניתנו]. עוֹלם ֹלברואי ֹלִדון אֹלא
בִדין, זכאים שנצא בטוחים שאנו ִדאע"ג (תֱקפִד,א) הט"ז שכ' וזהו ממהותו,
וממיֹלא עכ"ֹל. ֹלזכות, נזכר ועי"כ הִדין מאימת וחרִד ירא ֹלהיות צריך מ"מ

שמחה. ִדין ֹליכא זה ִדבֹלא הִדין אימת מתוך שתהיה השמחה צורת ִדז"ג

בירנבוים הֹלוי חיים יוסף הרב

שה"צ

ֹליסיצין מרִדכי הרב

תוצאה

גֹלעזר צ. הרב

הִדין אימת

השנה בראש הֹלֹל

בר"ה שמחה

ֹלפי הֹלֹל בהן אין ויוה"כ השנה ִדראש ה"ו חנוכה מהֹל' בפ"ג הרמב"ם כתב
בפי' יותר וביאר יתירה. שמחה ימי ֹלא ופחִד, ויראה תשובה ימי שהן
ֹלפי ביוה"כ, וֹלא בר"ה ֹלא הֹלֹל ֱקורין היו שֹלא וז"ֹל, (פ"ִד) ֹלר"ה המשניות
אֹליו, ומנוס ומברח ממנו, ויראה מה' ומורא ופחִד והכנעה עבוִדה ימי שהם
הגון אינו הענינים אֹלו ובכֹל וסֹליחה, כפרה ובֱקשה ותחנונים ותשובה

והשמחה. השחוֱק

פניך באור ה' תרועה, יוִדעי העם "אשרי הפס' את (בכת"י) הנצי"ב וביאר
ה'. פני באור בשמחה הוֹלכים ומ"מ הִדין, אימת שיוִדעים ר"ֹל וז"ֹל, יהֹלכון",
"ואֹל עזרא שאמר והוא רבותא. זה אין הִדין אימת ֹלהם כשאין משא"כ
כ"ז אבֹל וזכותכם, מעוזכם גופא זה מעוזכם", היא ה' חִדות כי תעצבו

וכבוִדו! ה' חִדות בשביֹל באמת שיהיה

ע"י והיינו מעוזכם, היא ה' חִדות ...כי שכ' מט סי' ח"ב שֹלמה בנין בשו"ת ועי'
מחֹל שעשו והתשובה הוויִדוי ע"י כי ותאמינו ֹלה' חִדוה יום היום שתעשו
הִדבר כי והיינו מעוזכם, היא בִדין, זכאים תצאו כי ותבטחו הֱקב"ה, ֹלהם

בִדין. זכאים ותצאו ֹלזכות ֹלכם יהא הזה

אין מה מפני רבש"ע הֱקב"ה, ֹלפני השרת מֹלאכי אמרו ֹלב: בר"ה איתא
כסא עֹל יושב מֹלך אפשר א"ֹל וביוה"כ, בר"ה ֹלפניך שירה אומרים ישראֹל
וצ"ב ע"כ. שירה, אומרים וישראֹל ֹלפניו, פתוחין מתים וספרי חיים וספרי ִדין
וכו' ֹלבנים ֹלובשים ִדישראֹל המִדרש בשם (תֱקפ"ִד) בטור ִדאיתא הא
ע"כ. נס. ֹלהם יעשה שהֱקב"ה שיוִדעים ֹלפי בר"ה, ושמחים ושותים ואוכֹלים
אין וֹלכן ופחִד, יראה ימי ִדהם הנ"ֹל ֹלגמ' סותרים המִדרש ִדברי וֹלכאורה
במשנ"ב ועיין ֹלשמוח. ִדראוי מבואר במִדרש ומאיִדך שירה, בהם אומרים

בזה. שעמִד שם

אם הנס', עֹל 'שירה בִדין שִדן זצ"ֹל, הֹלוי הגר"ח ִדברי ובהֱקִדם ֹלבאר, ונראה
צרה בזמן בה' הבוטח או נס, ישראֹל ֹלכֹלֹל שיהיה ויאמר ה', בשם נביא יבוא
יִד"ח וֹלצאת הנס, ֱקוִדם השירה את בכה"ג ֹלומר ֹלו ראוי אם נס, ֹלו שיעשה
יגֹל - בטחתי בחסִדך "ואני (יג): בתהיֹלים מהפס' והוכיח שירה, אמירת ִדין
ֹליבי', 'יגֹל רֱק בזה בישועתך, גמור בטחון ֹלי שיש אף פי' בישועתך", ֹליבי
ֹלאחר אֹלא אינו 'שירה' ִדִדין כֹלומר עֹלי", גמֹל כי - ֹלה' "אשירה אבֹל

ברכה'. 'עמֱק בספר הו"ִד עכ"ִד. בפועֹל. הנס שהתרחש

עכ"ז שמחים, הם וֹלכן נס, ֹלהם שיעשה בטוחים שישראֹל ִדהגם י"ֹל, וֹלפי"ז
עִד בפועֹל הנס נעשה ֹלא ועִדיין הִדין, ימי שֹל בעיצומם שנמצאים כיון
הרמב"ם ֹלפמש"כ ובפרט שירה, אז ֹלומר ראוי אין ֹלכן יוהכ"פ, ֹלאחר
חייב. וחציו זכאי חציו הוא כאיֹלו עצמו שיראה אִדם כֹל ִדצריך ג,ִד), (תשובה
הוא שענינו הֹלֹל, אֹלו בימים ֹלומר ראוי אין וֹלכן יו"כ. עִד ועומִד ִדתֹלוי והיינו
ֹלא שעִדיין משום שירה], אומרים ישראֹל אין מה מפני הגמ' [וכֹלשון שירה.

יוהכ"פ. ֹלאחר עִד בפועֹל הנס נעשה

ֱקב) (תהיֹלים עה"פ כג,ג), אמור (ויֱק"ר המִדרש ִדברי היטב מתבאר וֹלִדברינו
שירה אומרים הסוכות שבחג י'ה", יהֹלֹל נברא ועם אחרון ֹלִדור זאת "תכתב

ֹלחיים. וזכו הנס ֹלהם נעשה שכבר הזמן ִדזהו ומשום יעוי"ש, זה, נס עֹל

מפני הֹלֹל אומרים אין א' מצִד שבר"ה הסתירה עֹל עמִד (תֱקפה,א) הֹלבוש
וכן ושמחין, ושותין שאוכֹלים תֱקצז בסי' הטור כ' ומאיִדך ִדין, יום שהוא
ותי' הֹלֹל. גם יאמרו וא"כ נס, ֹלהם יעשה שהֱקב"ה שיוִדעים ֹלפי תֱקפא בסי'

הִדין. שעת היא שאז ראשונות שעות בג' רֱק הוא הֹלֹל ֹלומר שֹלא ִדִדין
העושים וֹלפי"ז בִדימוס. שיצאנו
ֹלא יו"ט, ועונג שמחת בו ֹלנהוג אין התֱקיעות, ֹלפני בבֱקר ואוכֹלים ֱקיִדוש
שֹלא זמן כֹל אח"כ אפי' אֹלא הִדין, שעת הוא שאז שעות בג' הוא אם מבעיא
זה ענין שייך ֹלא אכתי מביהכ"נ], יצאו [ִדהיינו והתֱקיעות התפיֹלות סיימו

ובטוחים. ששמחים

רֱק הביאו ִדהשו"ע שמחה, ִדין בו ִדיש מפורש מֱקור מצאנו ֹלא ואף
בהֹל' תֱקפ"ג בסי' אבֹל והתֱקיעות, התפיֹלות סִדר כֹל ֹלאחר תֱקצז בסי'

וצ"ע. ושמחים", ושותין "אוכֹלין כֹלֹל הזכיר ֹלא ר"ה ֹליֹל סעוִדת

ובס' ה', בהמֹלכת השמחה ֹלבין והפחִד ההכנעה בין השיֹלוב עֹל הִדברים ומפורסמים
נתבע מאוהביו שאחִד ֹלמֹלך משֹל עפ"י שביאר יִדו מכתב הובא אוצרות
מִדינה ֹלאותה הגעתו את תכנן ֹלזכותו, המֹלך שחפץ וכיון נגִדו, שפשע עֹל ֹלמשפט
ֹלִדין המועמִד האוהב אותו וגם ובכבוִד, בשמחה ֹלֱקראתו העם כֹל יצאו ואז מיוחִד ביום
ֹלֱקראתי יוצא אותו ראיתם הנה ֹלשרים המֹלך אמר המשפט בשעת אח"כ בתוכם.
המֹלכים מֹלכי מֹלך כך רעה. כוונה מתוך היה ֹלא נגִדי שחטאו הרי וכבוִד, באהבה
יִדי ועֹל ההמֹלכה, ביום הִדין יום את ֹלהם ֱקבע וֹלכן ישראֹל את ֹלזכות רצה בחסִדו

בִדין. זוכים ה', בהמֹלכת ששמחים

הנצי"ב

פריִדֹליס ישעי' אברהם הרב

אבֹל
ובטוחים שמחים מביהכ"נ שיוצאים אחרי

ר"ה בֹליֹל
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יהושע הרב אורצֹל משה חיים הרב אוסטרן אֹלֱקנה הרב אִדֹלשטיין ברוך הרב אביב נסים הרב
ישעי' אברהם הרב בירנבוים חיים יוסף הרב בונִדהימר שֹלמה הרב בוים יחיאֹל הרב אושינסֱקי
חיים שֹלום הרב ברנִדויין משה הרב ברוכי אהרן הרב חיים בן יהוִדה הרב ִדב בן י. הרב בירנהֱק
אריה הרב גוֹלִדשמיִדט ִדניאֹל הרב גוטֹליב מרִדכי הרב גוטֹל אברהם הרב ג'וזף אהרן הרב ברֱקֹלי
גרבר אפרים הרב גֹלר הֹלֹל הרב גֹלעזר אֹלֱקנה הרב גֹלעזר אֹליהו הרב גֹלייזנר שמואֹל הרב גֹליברסון
הרב ִדומב אי"ש הרב גרפֹל מנחם הרב גרסטֹל אֹליהו הרב גרטנר ישראֹל הרב גרוסברִד ֹלוי הרב
הופמן אהרן ִדוִד הרב הוֹלנִדר שמחה הרב ִדייטש יִדיִדיה הרב ִדונט אֹליעזר הרב ִדומב חיים שמואֹל
הרב וויסמן מרִדכי הרב הרץ מנחם הרב הופמן שֹלמה הרב כסף הר ישראֹל הרב הסגֹל משה הרב
יוסף הרב וינמן ישראֹל הרב וינטר מנחם הרב ורשנר מרִדכי הרב וורשנר ִדוִד הרב ווֹלך שמעון
טוביה הרב זיֹלברמן מאיר הרב ונִדרוֹלִדה רפאֹל הרב ויספיש יוסף הרב ויסמן יעֱקב הרב ויסברגר
הרב טנִדֹלר אֹליעזר הרב טורעצֱקי משה הרב טויב יואֹל הרב טאובה יונה הרב זֹלץ זאב הרב זיצמן
זֹלמן שֹלמה הרב כהן ראובן הרב כהן מרִדכי הרב כהן אברהם הרב יוז'וֱק אי"ש הרב טעפ איתמר
הרב ֹלוי אשר הרב ֹלב בנימין הרב כץ יהוִדה הרב כהנא ִדוִד ישראֹל הרב ֹלוין כהן פנחס הרב כהן
הרב ֹלייטער משה הרב ֹליִדר זֹלמן שֹלמה הרב ֹליברמן יוסף הרב ֹלוינגר עובִדיה הרב ֹלוין יצחֱק
הרב מיֹלר יוסף הרב ֹלמֹל גבריאֹל הרב ֹלישינסֱקי יעֱקב הרב ֹליסיצין מרִדכי הרב ֹליסיצין יצחֱק
הרב סוֹלברג אהרן הרב נוימן צבי הרב נויגרשֹל שאוֹל הרב מרֱק יוסף יצחֱק הרב מרֱק אֹלעזר
יעֱקב הרב פוזן אֹליעזר הרב עימנואֹל יהוִדה הרב סנִדומירסֱקי יחזֱקאֹל הרב סֹלושץ חיים ישראֹל
ֹלייב יהוִדה הרב פֹלִדמן ישעיהו הרב פֹלִד נתן הרב פישר יעֱקב הרב פינֱקוס יעֱקב הרב פויכטונגר
הרב פרייֹליך אֹלימֹלך הרב פריִדֹליס ישעי' אברהם הרב פרוש רפאֹל הרב פפנהיים חיים הרב פֹלס
ֱקונשטט שמואֹל הרב פרצוביץ מרִדכי הרב פרנֱקֹל נחמיה הרב פרֹלמוטר יצחֱק הרב פריימן שֹלמה
ֱקראוס יהוִדה צבי הרב ֱקצבורג אברהם הרב ֱקסֹלר יוסף הרב ֱקסֹלר אהרן הרב ֱקֹלופט אי"ש הרב
ֱקרמר יצחֱק הרב ֱקרמר ִדב אברהם הרב ֱקרויס שמעון הרב ֱקרויזר ישראֹל הרב ֱקרויזר זאב הרב
יעֱקב הרב רוברג שֹלום הרב רובינשטיין מרִדכי הרב רבינוביץ חיים הרב ֱקרשינסֱקי הֹלֹל שֹלום הרב
רוטשיֹלִד מאיר הרב רוטשיֹלִד מיכאֹל יחיאֹל הרב רוזנהן יוסף הרב רוִדמן צבי משה הרב רוִדמן
מרִדכי הרב שוב יוסף הרב רפפורט משה הרב רייכמן ראובן הרב רותן צבי הרב רותן מאיר הרב
הרב שפירא משה הרב שנברגר נחמיה הרב שטראוס ש. י. הרב שחטר חיים הרב שוורצבורִד

שצ'יגֹל. אשר צבי הרב שפרינגר ישעיהו

השנים ברכת
שֹליט"א הגאונים הרבנים ֹלכֹל בזאת שֹלוחה

מִדבריהם ֹלהעֹלות תורה שֹל בעמֹלה ועמֹלו טרחו אשר
תשס"ט שנת במשך ִדפרשה" - "עומֱקא גבוה שוֹלחן עֹל רבנן, מֹלכי ֹלפני

ברו"ג הטוב אוצרו את ֹלהם ה' יפתח
וֹלעשות ֹלשמור וֹלֹלמִד ֹלֹלמוִד ויזכו



והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

ֹלע"נ מוֱקִדש זה ֹלע"נגֹליון מוֱקִדש זה גֹליון

זצ"ֹל צבי ר' בן כהןהרב ע"הנתן וינגוטהרבנית יוכבִד
תשנ"ו ר"ה תשס"טנֹלב"ע אֹלוֹל כ"ִד נֹלב"ע

בשבת שחֹל בר"ה השופר בשבתזכות שחֹל בר"ה השופר זכות

משביר ֹלראש משבירברכות ֹלראש ברכות
הבעֹל"ט השנה ֹלֱקראת ואיחוֹלים הבעֹל"טברכות השנה ֹלֱקראת ואיחוֹלים ברכות

תורה שֹל ֱקרנה ומרים מאִדיר עת, בכֹל תורה שֹל ֹלימינה העומִד תורהֹליִדיִדנו שֹל ֱקרנה ומרים מאִדיר עת, בכֹל תורה שֹל ֹלימינה העומִד ֹליִדיִדנו
טובה בעין ֹלארגוננו עזרתו טובהע"י בעין ֹלארגוננו עזרתו ע"י

שֹליט"א גוטרמןהרב שֹליט"איעֱקב גוטרמןהרב יעֱקב
תורה שֹל ֹלעירה וכראוי כיאה חיִדושיהם בכתיבת תורה עמֹלי וֹלפאר ֹלעשות הגִדיֹל תורהאשר שֹל ֹלעירה וכראוי כיאה חיִדושיהם בכתיבת תורה עמֹלי וֹלפאר ֹלעשות הגִדיֹל אשר

רמה ביִד התורה ֱקרן וֹלהאִדיר ֹלהגִדיֹל יוסיף יצֹליח, ביִדו ה' וחפץ ה' רמהיתן ביִד התורה ֱקרן וֹלהאִדיר ֹלהגִדיֹל יוסיף יצֹליח, ביִדו ה' וחפץ ה' יתן

עיתים ֱקובעי ִדפרשה עיתיםעומֱקא ֱקובעי ִדפרשה עומֱקא

הִדין, ביום השופר ֱקוֹל בעֹלות השנה, כֹל שחטאו ישראֹל ...כי
יהיו התֱקיעות וזכות השטן יעורבב שבתֱקיעתנו מצפים
זכות ֹלנו ימצא איך בשבת כשחֹל אבֹל בחוֹל כשחֹל וכ"ז ֹלסניגור.
ֹלישראֹל זוג בת שהיא השבת בא ֹלזה אכן הִדין. ביום ֹלהצִדיֱקנו
והשבת המֹלכים, מֹלכי מֹלך ֹלפני סניגור ֹלהיות יא,ח) (ב"ר
היא אות בנ"י ובין ביני כִדכתיב כבוִדו, כסא ֹלפני ובאה יוצאת
מוחֹל הֱקב"ה כראוי, השבת משמרים שישראֹל ובזכות ֹלעוֹלם.

עוונותיהם...

אומר אחִד וכתוב תרועה, יום אומר אחִד כתוב כט:) (ר"ה אחז"ֹל
עִד מזה אנו רואים בשבת. כאן בחוֹל כאן כיצִד, הא תרועה, זכרון
ביום פתוח וֹלבו ער שכֹלו ֹלהיות ישראֹל איש מחוייב כמה
שהרי השופר, יִדי עֹל עצמו את ֹלעורר נזֱקֱק שֹלא עִד השבת,
הֱקיצו ונרִדמים משנתכם ישנים עורו זה, בִדבר ֹלרמז בא השופר
ֹלהעירו צריך ישן אִדם וא"כ ז"ֹל, הרמב"ם כמ"ש מתרִדמתכם,
וכמו תרועה, בזכרון רֱק ִדי ער, ֹלבו שכבר בש"ֱק אבֹל שופר, בֱקוֹל
הנשמה וזוהי אות, עצמו שהוא מפני מתפיֹלין פטור ששבת
העוֹלם טרִדת סר באשר בשב"ֱק, ֹלאִדם תוספת הבאה היתירה
בר"ה הוא כן החוֹל, ימי עֹל יתר רוחניות עוִד ֹלֱקבֹל ומוכן והמו"מ,

ֹלבִד. תרועה בזכרון ֹלו ִדי בשבת, שחֹל

האזינו פר' [ֹלהערוֹל"נ], עני מנחת

רצה) עמ' (ח"ב יהֹל אור

בהעִדרה אשר המצוות כֹל כמו עשה מצות התֱקיעה אין ...כי
כמו היא רֱק פטריה, רחמנא אניס וכי אותה ֱקיומו בֹלי עֹל יענש
מזור יֱקח ֹלא באונס אם החוֹלה ונמצא וֹלזכרון... תעֹלה רפאות
שמכנסת שופר, הזכרון כשנעִדר כן יתרפא? האם ותרופה,
ורפואה, מזור בֹלא החוֹלי תו שבשמים, ֹלאביהן ישראֹל זכרונות

במֱקומו. השטן וֱקטרוג

בשופר ֹלתֱקוע הוא שופר ממצות המיוחִד ִדאחִד בשבת, אוֹלם
מכניס והתֱקיעה איֹל, שֹל שופר העֱקִדה זכות ֹלהזכיר איֹל שֹל
וֹלמכה ֹלחרפה עצמם ֹלמסור מיצחֱק, שנחֹלו מה ישראֹל זכות
העֱקיִדה, זכות זהו עֹליהם. נֱקרא כי השי"ת שם עבור וֹלביזה
עֹל החיים ושאֹלות והרגשותיהם תאוותיהם כֹל עוֱקִדים שבניו
גוִדֹל ֹלנו יִדוע אשר אחרי ...ֹלכן ותורתו. השם אהבת מוֱקִד
הסכנה באונס, אף יבוטֹל אם אשר שופר, ממצות התועֹליות
מה עֹלינו יעבור מה, יהי ישראֹל, אמרו זאת ובכֹל גִדוֹלה,
ֹלאבינו זכרונינו יכנס וֹלא השטן יֱקטרג יתברך. שמו ויתֱקִדש
שמו ֱקִדושת עֹל המעיִד ֹלשבת יבוֹלע ֹלא אך ֹלטובה, שבשמים
ויתגִדֹל חֹליֹלה... שבת ויתחֹלֹל ברה"ר אמות ִד' יעבירנו פן ית',
יתברך. שמו ֱקיִדוש עבור כוֹלם ועוֱקִדים רבא, שמיה ויתֱקִדש
בשבת, שחֹל בר"ה תוֱקעים אנו שאין מה גופיה זה הרי שכן, וכיון
כמו אותנו, ֹלרצות ומועיֹל מופֹלגת, רוחנית עֱקיִדה גופיה זה

שופר. זכרון שמרצה

אמור פר' חכמה, משך

ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
gal200@neto.bezeqint.net
ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

בעיו"כ אכיֹלה מצות - האזינו
מורחב) (גֹליון הסוכות חג ענייני - סוכות

[עִד מתאימים ִד"ת
חמִד. שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה" "עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
א']. יום עִד בכת"י [ִד"ת בערב שֹלישי יום עִד שבוע בכֹל יתֱקבֹל חומר

ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל',700 מֹלא שם בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

בס"ִד יצא סוכות ֹלכבוִד

מורחב ִדפרשה עומֱקא גֹליון
הסוכות חג עניני עֹל

בשעה תשרי י"א שֹלישי יום ֹלמסירה: אחרון בצהריים1:00תאריך
בִדוא"ֹל. או בִדיסֱק רֱק חומר יתֱקבֹל
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