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  "תורת ארם צובא"מכון 

  מכון ומרכז למחקר

א"והוצאתם לאור של ספרי וכתבי רבותינו זיע



 

 

  לזכרון עולם

  לזכר ולעילוי נשמת
  מוקיר ורחים רבנן, האי גברא רבה המנוח היקר באדם

  ל"יוסף מנחם אליהו ויקטור מימון זצ' ר
  ל"ר אהרן ומסיעדה ז"ב

  הפליא לעשות צדקה וחסד והתאבק בעפר רגליהם של תלמידי חכמים

  ד"ו ניסן התשנ"ע ליל שימורים ט"נלב

  ה"תנצב
 

  טרת בעלהאשת חיל ע, זכות התורה תעמוד לרעיתו

  'מרת מדלן מימון תחי
  אשר נדבה אותה רוחה להשתתף בהוצאת הספר

בבריאות איתנה מתוך נחת של קדושה , ויהי רצון שתתברך בחיים ארוכים
  .חתניה וכלותיה וכל צאצאיה, ושמחה מבניה ובנותיה

 
EN SOUVENIR ETERNEL 

Sanctihé en souvenir et pour l'élévation 

De l'àme de cet homme qui 

Appréciait et aimant les Rabbanim 

R' YOSSEF MENAHEM ELIAHOU VICTOR MIMOUN 

BEN AARONE ET MESSIADA Zatzal 

15 Nissan 5754 

Un homme qui a œuvre d'une manière Remarquable 

Pour la Tsedaka et le 

Hessed Un homme qui se collait aux Talmidé H'ahamim 

Que le me merite de la Torah soutienne son épouse 

MADAME VICTOR MIMOUN 

Qu'elle puisse vivre en bonne santé dans la sainteté ia joie 

En presencé de toute sa famille dt de tous ses descendants 



 

 

  לעילוי נשמת
  ל"דוד בן מרים ז' ר

  ה"בהיה בת בוליסה ע
  

  לכבוד הורינו היקרים

  ו"הי נט חנונו בן דיין'ר רחמו וג"ד
  נחת מכל יוצאי חלציהם רוותיהי רצון שיזכו ל

  וילדיהם סעדיה יעקב ודבורה
  

  

  

  

  

In loving memory of our grandparents  

  

David ben Miriam  A"H    &   Bahia bat Bolisa A"H 

Hanono Ben Dayan 
 

and our dear aunt   

Victoria Adel bat Bahia A"H 

 

Dedicated in the Honor of our Dear Parents 

 

Dr. Rahmo and Janet Hanono Ben Dayan 

 

May Hashem continue to bless them with long life, health and 

happiness. 

 

Jack and Deborah  

Julie, Jessica, Michelle, Renee 

Saadia  



 

  

  'לזכרון עולם בהיכל ה
  לעילוי נשמת
  רבה של פנמה

  ל"ציון רחמים בן אסתר לוי זצ' ג ר"הרה
  ה"ורעייתו מרת שרה בת יעל ע

  

  רבה של פנמה, י בנם"הונצח ע

  א"חיים לוי שליט' ג ר"הרה

  ובני הקהילה

  

  

  

  לעילוי נשמת
  

  אבינו וזקנינו

  ל"רפאל ברוך ארליך זצ ר"הר

  ל"משה ארליך זצ' נחום בן ר' צ ר"ואביו הרה

  ה"משה חיים ע' ואמו מרת חיה אסתר בת ר
  

  אברהם מנחם מנדל  ר"זקנינו הר

  ל"בן הרב ישראל מרדכי ברילנט זצ

ה"אלימלך יצחק ע' ורעייתו מרת חסיה יהודית בת ר



 

  

  

  

 לעילוי נשמת

 

  ל"ז סימבול ןב רחמים ניסיםהמנוח מר 
  

  ה"ע סתי בת בהייה' וגב
  החייםתהא נשמתם צרורה בצרור 

  

  הוקדש על ידי משפחת רודי
ויזכו , יהי רצון שזכות המצוה תגן עליהם אלף המגן

, ועיניהם תחזנה בשמחת בניהם, לאורך ימים ושנות חיים

  .אמן, ברוב נחת ושובע שמחות

  

  

Dedicated in loving memory of our dear father  

Nissim Rahamim ben Simbal Rudy  A”H  

and our dear sister  

Seti bat Bahia  A”H  

Dedicated by the Rudy Family  



 

  

  

  

  

  

  

, על הלכות והליכות המועדי� "'È„ÚÂÓ ‰"הובאו לפני גליונות הספר 

לתו בקהל תה, חכו ממתקי� וכולו מחמדי�, אמ�מעשה ידי אומ� נטע נ

גמר , אשר נושא ונות� באמונה. א"שליט�Á ÌÂÁ�Ô  ג רבי"הרה, חסידי�

, בספרי הפוסקי� ראשוני� ואחרוני� חדשי� ג� ישני� חיפוש מחיפוש
וכביר מצאה ידו , והיו למאורות, צולל במי� אדירי� ומעלה פניני� יקרות

אשרי , בבקיאות רבה ובסברא ישרה, לסדר הדברי� בטוב טע� ודעת
, אתו ירבו כמותו תרב גדולתו' באשר ה, יולדתו צינה וסוחרה אמיתו

  .אמינא איישר חיליה לאורייתא ולפעלא טבא, ותנשא מלכותו

א שיזכה לבר� על המוגמר בקרב "ג המחבר שליט"ואסיי� בברכה להרה
טובה ג� ברבות ה, ויפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה, ימי�

שאי� ל� מדה טובה , ומינה לא תזוע, וסיב ובלה בה, עד זקנה ושיבה
, עלה לגאו� ולתפארתועוד יעלה מעלה מ, )ה משנה כב"אבות פ( הימנה

והיה כע! שתול על פלגי מי� אשר פריו ית� בעתו , ירו� ונשא מאוד
  .ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח

  
  



 

  
  

  ד"בס

  ט"תשס'באלול ה' ג

  

  הסכמה

  

שעומד להוציא לאור הרב נחום חנן " 'מועדי ה"ראיתי את גליונות הדפוס לספר 

  .פילות לחודש אלול וראש השנהמנהגים ות, הליכות, ובו הלכות, א"שליט

המחבר אסף כעמיר גורנה את כל ההלכות והמנהגים ובאר המקורות ומה שדנו 

בשפה ברורה ובנעימה . דבר דבור על אופניו, והכל ערוך בטוב טעם ודעת. בהם

  .מקראי קודש כהלכה' ויקרא למועדי ה. קדושה בכדי שירוץ בהם הקורא

וביודעו ומכירו קא עסקינן  ,מתחת ידיו בר להוציא דבר נאה ומתוקןחזכה המ

  .שיראתו קודמת לחכמתו ועל כן חכמתו מתקיימת

ולא נצטרכתי אלא לברכה שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך בריאות גופא 

  .ונהורא מעליא וימשיך ללון בעומקה של הלכה ולזכות את הציבור

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



 

  

  

  

  

  

á"ä ,é"ñùú áà ã"è  

  

äîëñääîëñääîëñääîëñä        

 øôñäî ÷ìç ìò éúøáò"ä éãòåî' "äðùä ùàøå ìåìà ùãåç ìò , íäéîòèá íéâäðîå úåëìä

ïã÷ùä êøáàä ìù íäé÷åîéðå ,äæòá úøàôúå øàôì åéãò"é ,äøä"ø â 'èéìù ïðç íåçð"à ,

úòãå íòè áåèá íéøáãä úà øãéñù éúéàøå ,åéðôåà ìò øåáã øáã ,àúééøåàì äéìéç øùééà.  

ååîàà ïøî ìù åëøãá êìåäù éúéàø íâ"èò ø"èéìù ìàøùé ìù ïáø ø"à , åúòãë äëìä ÷ñåôå

íé÷ìåçäì áéùî óàå äîøä ,ïåéòì úåãå÷ð äîë ïééöà úàæ ÷ø åëå'*.  

øéëæäì íå÷îä ïàëå ,áøâä çåðîä áøä åðì øîà éë"÷åöæ ìåàù àáà ö"äô ìà äô ì , äáøäá éë

ïøî úòãë àðéã ø÷éòì íéëñî àåä íéøáã åîàà"èò ø"èéìù ø"à ,àåä ìãáääå , áøäù

èéìù"âäðîá áùçúî åðéà à ,áéøä ìò êîåñå" íäá ùéù íéâäðî ìèáì ìåëé ìåãâ íëçù ù

øåñéà ìù õîù , àåä ìáà)ïåéöì øåà áøä (âäðîä áùééì éãë åùôð úà ïëùîî , íåôìù óà

äìçúëì ïë âåäðì ïéà àðéã ,ïë íéâäåð ìëäù ïåéë ÷ø ,âäðîä áùééì ùé.  

ò áøä åðì øîà ãåòå"ä ,åîàà ïøî àìîìà éë"èéìù ø"ç à" ïøî úøåú úçëúùî äúéä å

ùä"ò ,á ìëäù äðùåéì äøèò øéæçäù äæ àåäå"ùä ïøî úòãë íéùåò ä" åúåëæì ó÷æð ìëäå ò

ò äëìää øåà õéôäì úåáø ìòôù"ïøî úòã ô.  

èéìù øáçîä äáøäì éúëøáå"à ,íé÷ñåôä ìù ïç÷î øøáì äëåæù , äëæéù íéøåáéç ãåò øáçì

íéìéòåîå íéø÷é ,äøéãàäìå äøåú ìéãâäì.  

  

  

  

  

  

* äøä úåøòä"èéìù â"íîå÷îá åàáåä à øôñä êåúá.  



 

  

  

  

  

  

  

àéáìå ùéì éáéáçå éãéãé ãåáëì  

äøä åùøãîë êøáàä"åî â"åç î"èéìù ïðç íåçð á"à  

 øôñä úåðåéìâ éøúá ïéá éøáåòá áø âðåò éúòáù"ä éãòåî' "ãåç éâäðîå úåëìä ùàøå ìåìà ù

äðùä ,íééúëìä íéøåøéáå íéðéã éùåãéç úôñåúá , íé÷ñåôä úåèéù úà áèéä øàáå ñøô åá

åðôåà ìò øåáã øáã úòãå íòè áåèá íéâäðîä éìòáå , äçö äôùá åúòáå åèòá äùò ìëäå

äøåøáå ,õôç íáì øùà ìë åàöîé åá íéãîåìä éë ÷ôñ ïéàå ,àúééøåàì äéìéç øùééà.  

 éëøã ïéàù íâäåúåîëñäá àáì ,èéìù øáçîä áøä ãåáëì éøãâî éúàöé"à , ïéá äðîðä

åé éðééðòá åðéãé ìòù äàøåää úéáá íéçîúîä"ç ã"äùòîì äëìä á . úëøáá åëøáì éðéøäå

ä õôçù ïåöø éäé äøåúä ' åùôð úàùîë àúëìäã àáéìà àúúòîù é÷åñàì çéìöé åãéá

äøåäèä ,éëøöð íéøåáéç äðäëå äðäë ãåò øáçì äëæéåíéìéòåîå í , äöåç åéúåðééòî åöåôé

çèáå è÷ùäå äåìùå íåìù äëøáå äáåè áåøá äøéãàäìå äøåú ìéãâäì.  

  

  

  

  

  

  

äøä úåøòä"èéìù â"íîå÷îá åàáåä à øôñä êåúá.  

  

    

  

  

  

  

  



 

  

úëøá øî éð÷æ éîç, ïåàâä ø' óñåé éøøä ìåôø èéìù"à  

åðá ìù éàä àøáâ äáø, ï÷æ éðáø íøà äáåö   

ïåàâä ø' íäøáà éøøä ìåôø öæ"ì  

  

áúëîáúëîáúëîáúëî    äëøáäëøáäëøáäëøá        
  

ñá"ã, è"å áàá ùú"ò  

éððä àá äæá äëøòäá äáåøî ïúçì åðéúãëð ø÷éä, äøä"â ø' íåçð ïðç 

èéìù"à, ìò åúãåáò äøåñîä éðéðòá ùãåç ìåìà íéîéå íéàøåð äøåöá 

úáçøåî úøàåáîå, ïçìåùë êåøòä ìëì íãà, ãåòå ìéãâä úåùòì àéáäù 

íéæîø íéøåù÷ä ùãåçì ìåìà áéçøäì íúòã ìù éðá íãàä íøøåòìå 

äáåùúá éðôì åðéáà íéîùáù.  

éäé ïåöø úåëæáù éøáã úåëìää òúääåúåøøå úàø÷ì íéîéä íéàøåðä íéàáä 

åðéìò äáåèì, äëéæù åðúåà øáçî øôñä äæä, ãåîòé ïâéå åãòá, åöåôéå 

åéúåðééòî äöåç ìéãâäì äøåú äøéãàäìå, äàøéå úçð úåàéøáå ìëî éàöåé 

éöìçå ãò éìá éã ïîà.  

  

úëøáá ìë áåè )ìë áåè àéøèîéâ ìåìà(  
  

óñåé éøøä ìåôø



 

áà úëøááà úëøááà úëøááà úëøá        

ñá"ã  

 éìùîá øîàð)åè âë" (éðà íâ éáéì çîùé êáì íëç íà éðá ." áåúëù äî äøåàëì' íâ

éðà 'øúåéî ,íéøçà çîùî äçîù ìù øáã éøäù , åúéà íéçîù íéøçà ïéò áåè úãéîîå

åúåìòúäå åéâùéä ìò .î ïåàâäùøôî àðìéå ,"áàä úçîùù ,çîùéå éðá íëçúä íàù, 

åøåáãá äöåçä åúîëç äìâé àìù óà ,çîù áàä áì óëú æà , äéäéù óà]àáàä [ ÷åçø

õøàä äö÷á" ,ëò"ã .åéøáãî åðãîìå , úáåè íäì ùéù íãà éðá øàù úçîùî äðåùá éë

íéòãåéå íéàåø íäù äîá ÷ø íéçîù íäù ïéò , úçîùá ùåãéçä íðîà'éðà íâ'  àåä- 

éùäù åîëù"íëçúäù åðá áìá äçîù ïúåð ú ,áàä áìá äçîù ïúåð íâ àåä . äúåàå

äîöò äçîù äúåà àéä àìà õåçáî äàá äðéà äçîù, áàä ìù åáéìá úàöîð àéäå.  

 ø÷éä åððáù åðëéæù ìò íìåò àøåáì åðà íéãåîíåçð áøäíåçð áøäíåçð áøäíåçð áøä éä" ìò åéøåòðî ã÷ù å

äøåúä ,îå äìåò åúåàøì åðáì úà çîéù êëáåäãé÷ùáå ìîòá äìòú . úåðù øçàì äúòå

ìîò ,ñåôãä çáæî ìò úåìòäì áåè øáã åáéì ùçø ,åéøåëéá éøô , åøôñ úà"ä éãòåî' "

äðùä ùàøå ìåìà ùãåç éâäðîå úåëìäá ,úáùçî úëàìî , úåëìäá íé÷åîò íéðåéò

íéâäðîå ,ä øáã úòãì íéù÷áîä íéøçà íéãîåì íâ úåëæì åðåöøå ìéàåä 'äá åëìéå .ïéà 

áà úëøá êúåà êøáì àìà éì ,áìä ÷îåòî àéä äçåìù , ïçìåù ìò ìá÷úé êøôñù

íéëìî ,ïðáø éëìî ïàî . åöåôéå äðäëå äðäë íéøôñ ãåò øåàì àéöåäì äëæúù ïåöø éäé

úòãä úáçøä êåúî äöåç êéúåðéòî ,äçîù ,úçð ,úåàéøá ,ãçéá äáåè äñðøôå åð íòú 

éçúù êúéá ,'éîå äøåúì êéãìé úà êðçìåúåáåè úåã.  

 íéçñô úëñîá äðùîá àúéà)ò èô óã"à( "åéðáì øîåàä , ïåùàø íëî äìòéù éî

åâå ,'åîò åéçà úà äëæîå å÷ìçá äëæ åáåøå åùàø ïåùàø ñéðëäù ïååéë" ,îâáå ' íù

"ø øîà 'ïðçåé ,øîà÷ úååöîá íæøæì éãë ,åîò åéçà äëæîå éðú÷ã éîð à÷ééã ."éôå 'ùø" é

" ïéá åéìò åðîé íìåëãïåøçà ïéá ïåùàø." ä íùäì íéãåî åðà ' åðéðá úà úåàøì åðéëæù

åðìîò éøô äæå åðáéì úà íéçîùîå äøåú éìäàá íéáùåé íìåë åððúçå. çèáåäù åîëå    

éùé ïáìéùé ïáìéùé ïáìéùé ïáì )ä èô íéìäú" (äìñ êàñë øåãå øãì éúéðáå êòøæ ïéëà íìåò ãò." éôå 'äãø"÷, 

íìåò ãò íéðáä éðáå íéðáä íä úéáä ïéðáå.  

æ äòùúøî äø÷éä éúùàì úåãåäì äéåàøä úåðîãæää àéä å    øîúøîúøîúøîú éçúù ,' úà úøñåîä

åðéúçôùî ìë øåáòå éøåáò äùôð ,äøåúä úáäà ìåúùì éðéîéì úãîåòå , íéîù úàøé

íáéìá úåáåè úåãéîå .äù ïåöø éäé 'àáä íìåòáå äæä íìåòá äúìåòô øëù íìùé , äëæðå

íéîé êøåàì åðéàöàöå åðéãìéî úçð úåàøì ãçé íéðùå.  



 

éçëåðä øôñä úà àéöåäì òééñù éî ìë úà êøáì íå÷îä ïàë , äæî åðéãéãé ãçåéîáå

éðùúåáø í ,úåãéîä íòåðå úåãåîç ùéà , ãåáëø'    éáéá óñåé ïá íééçéáéá óñåé ïá íééçéáéá óñåé ïá íééçéáéá óñåé ïá íééç éä"åúéá úååðå å ,

éëøö ìëì úáù÷ ïæåà äèîå éúøæòì ãîåòù úåáø íéðù , ìë êøåàì úåðåëð úåöò õòéå

êøãä .ä 'úàå åúåà êøáé éä äáåùçä åúçôùî'' äçìöäå åéöìç éàöåé ìëî úçð áåøá å

äðôé øùà ìëá äáø .åðúçôùî éðá ìëì áì áø÷î úåãåäì íéöåø åðà ïëå ,úçôùî     åðåðç åðåðç åðåðç åðåðç

 ïééã ïá ïééã ïá ïééã ïá ïééã ïáñçéä òæâî ,åðçðà ãçà ùéà éðá, ðä øôñä àéöåäì åððåöø ìò íòîùá"øåàì ì ,

øåæòì ÷åçøîå áåø÷î åàá .ä íìùé 'íëøáéå íìòåô ,ìöéåíðééðò ìëá åçé , íäá íéé÷úéå

 ÷åñôä    """"êòøæ ïéëà íìåò ãòêòøæ ïéëà íìåò ãòêòøæ ïéëà íìåò ãòêòøæ ïéëà íìåò ãò."."."."        

 åðéãåãì áø÷úäìå íéîçøä ùãåçá úåìòúäì ãçà ìëì øåæòé äæ áåùç øôñù äëæðå

íéîù úåëìî ìåò úìá÷á.   

  

êøé÷åîå êáäåà êéáà  

ïðç ïéîéðá óñåé  

à ïá"ø î 'æ ïééã ïá åðåðç ãåã"ì  

 ë"á íçðî  áàäùú"ò 
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ÔÎÂ˙ ÌÈ�ÈÈ�Ú  
 

ÓÎÒ‰˙Â ............................................................................................... א 

‰Ó„˜‰ ................................................................................................ ÊÈ  
‡ ÔÓÈÒ '- ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ È�ÈÈ�Ú ................................................................... ‡Î 

, נוקותיח ומלמדי ת"תענית לת /הערה א , כ קט�"מקור מנהג יו / א, תענית ערב ראש חודש

הפטרת  /י , ראש חודש /הערה ו , נזיפה בחודש אלול / ט, אב' התרת כ /ח , התרת נדרי� /ג 

 /הערה י , בת תיבת שלו� במלואהכתי /יד , ברכת שנה טובה באגרת /יא , ח שחל בשבת"ר

, יו�' ד ל"חודש אלול זמ� ב / יז, קריאת השירה בחודש אלול /טו , רמזי� לחודש אלול ו"ל

, חשבו� הנפש /יח , יפשפש במעשיו בחודש אלול /יז , חודש אלול כנגד חודשי השנה /טז 

 /כד , קו� כרתתי /כג , הוספת תפלה לחזרה בתשובה /כב , אמירת שובו בני� שובבי� / כ

מנהג  /ל , תענית דיבור בחודש אלול /כט , תפלה ליו� התענית /כה , תענית בחודש אלול

ד דברי� הממעטי� "כ /לב , ענייני תשובה /לא , מיעוט התענוגי� / הערה ל, התענית דיבור

, לימוד בספרי המחברי� בכדי להשיג עליה� /לד , ח ביותר"זהירות הת /לג , את התשובה

 /לח , דוייינהיג עצמו בנ /לו , חיזוק בתפלה /לה , לימוד מוסר בימי התשובה /לד  הערה

ח "על הת /לט , העובר עבירה ירשו� לעצמו /הערה לז , ד דברי� שמנדי� עליה�"כ

קיו� כל  /מב , חשבו� המעשרות /מא , תשובת המשקל /מ , להזהיר את הע� לתשובה

, חיוב תשובה למי שנמצאו תפיליו פסולות /מד , בדיקת תפילי� ומזוזות /מג , המצוות

', אמירת מזמור לדוד ה /מו , תקיעת שופר /מה , ת"נישואי� בחודש אלול ועשי /הערה מב 

  אמירת סליחות  /הערה נב , מקור הספר חמדת ימי� /הערה מט ', סגולת מזמור לדוד ה /נד 

  .נו, ח"ותחנוני� בר  

  נט ......................................................................................... לימודי חודש אלול

קריאת  /נח , �"ד ספרי נ"קריאת כ /הערה נד , קריאתו בציבור /נז , ותקריאת עשרת הדבר

סב , קריאת משניות /סא , קריאת נבואת חגי /הערה נה , קריאת תהלי� בלילה /נט , התהלי�

  לימוד  /סד , לימוד מוסר /הערה נז , ק"מעלת לימוד הזה /סג , ק והתיקוני�"קריאת הזה /

  .סה, בספרי מיני� וצדוקי�  

  סט ....................................................................................... ני� נוספי�עניי

 /סח , ט במגילת תענית"אלול יו' ז /סז , שחיטת אווז בחודש אלול /סו , תליית פרוכת לבנה

קריאת ויל�  /עא , ימי� שאי� להקיז בה� ד� /ע , לידת ד� ב� יעקב /סט , אלול' שבועה בז
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 /עד , ט במגילת תענית"ב אלול יו"כ /עג , ט במגילת תענית"ז אלול יו"י /עב , נצבי�

  השכמה לסליחות  /עו , ה באלול"בריאת העול� בכ /עה , ד אלול"קריאה בסדר וישלח בכ

  .עח, עליה לתורה ביו� זה /עז , מיו� זה  

· ÔÓÈÒ '- ˙ÂÁÈÏÒ ................................................................................. ‡Ú  

, ק"או תשר' ב' פ סדר א"תיבת פיוטי� ויסוד הפיוטי� ע' פי /א , מקור אמירת הסליחות

זמ� חצות  /ג , זמ� אמירת הסליחות / ב, ח ומלמדי תינוקות בסליחות"חיוב ת /הערה ב 

 /ז , השכמה לסליחות /ו , שמיעת הקלטה של סליחות /ה , אמירת סליחות ביו� /ד , לילה

יתגבר כארי בתפלת שחרית שלא  /י , צורת אמירת הסליחות /ט , אבל באמירת הסליחות

ברכות  /יד , ני�חשיבות התחנו /יג , !"מכירת ש /יב , אמירת הסליחות במהירות /יא , ירד�

 /יט , שמיעת הסליחות מהרדיו /יח , נטילת ידי� /יז , תיקו� חצות /טו , השחר והתורה

   /כב , אמירת הסליחות שבארמית ביחיד /כא , דילוג פסוקי� /' כ, שינוי נוסח הסליחות

  .כה, ! בטלית"התעטפות הש /כד , עמידה בסליחות /כג , ב"אמירת לשו� צו� וכיו  

  פג ............................................................................................... סדר הסליחות

, שמעה' ה /כח , ב� אד� מה ל� נרד� /כז , תהלה לדוד /כו , קריאת תהלי� קוד� הסליחות

, ג מדות"תקיעות בזמ� אמירת י /לז , אמירת� ביחיד /לא , ג מדות"י /ל , שבט יהודה /כט 

אנחנו  /מז , תמהנו מרעות /מו , אנשי אמונה אבדו /מה , אנא כעב זדוני /מג , רחמנא /מ 

הערה לג , חשיבות אמירת הוידוי /נ , וידוי /מט , אל תעש עמנו כלה /מח , עשינובושנו במ

אלוקינו הרחמי� ' לה /סח , אשמנו מכל ע� /הערה לז , !"� או כמנפ"סדר מנצפ /

מקור  /עג , עננו /עב , אלהינו שבשמי� /ע , קבלת עול מלכות שמי� /סט , והסליחות

דעני לעניי  /עה , עשה למע� /עד , דו� הסליחותא /הערה מג , אמירת אלהא דמאיר ענני

, אתאנו /עט , נפילת אפי� /עח , למתודה על חטאתיו /עז , א� אפס רובע הק� /עו , ענינ�

  תענו  /פו , נשאתי' אלי� ה /פה , מחי ומסי /פד , אתאנו /פג , מתרצה ברחמי� /פב 

  .צ, הזמ� בי� סליחות לתפלה ניצול /פט , קדיש תתקבל /פח , ואנחנו לא נדע /פז , ותעתרו  

‚ ÔÓÈÒ '– ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ ................................................................ Ë˜  

, ! הגו�"ש /ג , סריס /' ג, !"הראוי להיות ש /' הערה א, פירוש תיבת חז� /א , !"מעלת הש

! שעבר "ש /ז , השולח בניו למוסדות חופשיי� /ו , ! שאינו הגו�"המסייעי� לש /' ד

יצאה טריפה  /יב , ! להמנע ממחלוקת"על ש /י , נשי�' נשוי לב /ח , עור� די� /ח , עבירה

תקע ונהיה  /טו , ראוי שיהא נשוי ומטופל בילדי� /יד , שב בתשובה שלימה /יג , תחת ידו

 /כב , ממזר /כא , גר /כ , מרוצה על הקהל /יט , ! יהא רגיל בעסק הקהל"הש /יח , חיגר

חרש המדבר  /כז , סומא /כו , �! צרי� לדעת לכוי� ולהגות המילי"ש /כה , אונ� /כד , אבל

! "ש /לא , !"מכירת הש /ל , פ השר"! ע"מינוי ש /כט , שוחט ובודק /כח , ואינו שומע

�! שאינו "ש /לז , יחיד המעכב /הערה כה , שכר שבת /לג , !"שכר הש /לב , שבא מ� הדר
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! "ש /מג , ימי�' ! מטומאה ג"פרישת הש /מ , !"חזקת הש /לט , מהקהל' מוציא א

, עמידת הסומכי� /מח , ! ככל יכלתו"יכוי� הש /מו , יסדר תפלתו /מד , המארי� בתפלתו

  , מני� בראש השנה /נב , !"תפלה לש /נא , ברכת הגומע ביצה חיה /נ , הכנת התפלה /מט 
  .נו, שמירת הנוסח המצוי בידינו / נג  

„ ÔÓÈÒ '– ‰�˘‰ ˘‡¯ ·¯Ú ................................................................... ‰Ï˜  

' הערה א, ה בסדר בראשית"שאי� מתחילי� בר טע� /א , ה"ברכת החודש בשבת שקוד� ר

מעלת  /ג , ה"דרשה בשבת שקוד� ר /ב , אמירת אזהרות ופיוטי� בשבתות חודש אלול /

  אמירת ויהי נוע�  /הערה ה , מעלת הדרשה בהלכה ואגדה /הערה ה , הלימוד בשבתות

  .ח, הערות ו, סגולת מזמור ויהי נוע� /ד , ט באמצע השבוע"ש שחל יו"במוצ  

כמה הערות  /ח , התרת נדרי� /ז , ה"תיקו� חצות בליל ערב ר /ו , ה"חזרה בתשובה בערב ר

 /כ , תענית /הערה טז , עניי� נזירות שמשו� /הערה יד , נדר שבחלו� /יג , בנוסח ההתרה

, נפילת אפי� /כד , אכילה ושתיה קוד� עלות השחר /הערה טו , בעניי� הספר כתר ש� טוב

, תקיעת שופר /לד , אמירת צידוק הדי� /לג , אמירת למנצח /לב , � אפי�אמירת אל אר /ל 

, מקור עניי� השתטחות על הקברי� /מב , עליה לבית קברות /לח , צדקה ופדיו� נפש /לה 

, השתטחות על קברי צדיקי� /מד , נתינת צדקה /מג , דר� התפלה על הקברות /הערה לא 

מעלת  /מט , הקפת הקברי� /מז , בקברות צדיקי� כהני� /מו , �"הליכה לקברי עכו /מה 

תספורת  /נב , שאר דיני בית הקברות /נא , ברכת בית הקברות /הערה לז , עני� ההקפה

 /סט , ה"נטילת הצפרניי� בערב ר /סו , אבל /הערה מה , י גוי"תספורת ע /סג , ה"בערב ר

 /הערה נג , ת הרגיל לטבולמעל /עו , ה"טבילה בערב ר /עא , בנטילת הצפרניי�' כמה הל

' שיעור ט /פג , קבי�' שפיכת ט /הערה נה , טבילת בתולות /עט , ה"טבילת נשי� בערב ר

מניעת  /פח , טבילה בערב שבת /פו , זמ� הטבילה /פה , טהרת ידי� /הערה נט , קבי�

ר� אפיית החלות לצו /צג , הפרשת חלה /צב , כפרות /צא , מלקות /צ , ה"התשמיש בליל ר

  מקור  /צו , ה"סעודת מצוה בערב ר /צו , סכי� חדשה /צה , שכח להפריש /צד , ה"ימי ר' ב

   .הערה סו, מקור סעודת סיו� מסכת /הערה סה , סעודת בר מצוה ופדיו� הב�  

  קעח ................................................................................. הלכות עירוב תבשילי�

  עבר  /קיג , גדול בעירו /קד , המאכלי� הראויי� לעירוב תבשילי� /ק , עירוב תבשילי�
  .קפג 'עמ, סדר עירובי תבשילי� /קיח , אבד עירובו /קיז , ישלוב  

  קפד ............................................................................................... תפלת מנחה

  .קכג, תפלה למתענה /קכב , ברכת כהני� /קכא , תפילי� בתפלת מנחה /קכ , תפלת מנחה

  הקפ ................................................................... ה וביומו"סוד גדול לקראו בערב ר
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  חקפ .............................................................................................. הדלקת נרות

חובת הברכה  /קכז , ט"ת יוהדלקת נרו /קכו , ה"הכנת הבית לר /קכה , הוספה מקודש לחול

 /קל , הקדמת הברכה להדלקה /קכח , ברכת שהחיינו /הערה פא , ט"על הדלקת נרות יו

  חשיבות הדלקת נר  /קלג , ה"חשיבות הדלקת נרות בר /קלא , הדלקת נרות בלילה השני

  .קלד, מני� הנרות /הערה פו , ט"שבת ויו  

  קצד ............................................................. סגולה נוראה לאמרה בערב ראש השנה

‰ ÔÓÈÒ' – ‰�˘‰ ˘‡¯ È�ÈÈ�Ú ................................................................. ‰ˆ˜  

טע�  /הערה ב , זמ� עקידת יצחק /א , מאורעות יו� הדי� /הערה א , טע� הש� ראש השנה

' ב /הערה ד , ה ולוח השנה"קביעת יו� ר /ב , ו ראש"לא אד /הערה ג , ה"שגילח יוס" בר

' אטעמי� שהוקבע יו� הדי� ב /ד , ה"די� ישראל לפני הקב /ג , ה כיומא אריכתא"ימי ר

בגדי ראש  /הערה ז , חודש המשובע במצוות /הערה ו , כל השביעי� חביבי� /ו , תשרי

, זהירות מבגדי משעטנז /הערה ט , מקו� שנוהגי� ליל� בשחור אי� ליל� בלב� /ז , השנה

ביצה שנולדה  /כא , הדלקת נרות ליל שני /יט , הכנה מיו� ליו� /טז , ה"ברית מילה בר /טו 

: ה"מאכלי� שאי� אוכלי� אות� בר /כה , ה"כעס בר /כד , ה"וידוי בר /כב , ה"דר' ביו� א

 /לא , ה"פדיו� הב� בר /ל , תאנה /כט , ממולאי� /כח , אגוז /כז , ענבי� /כו , דבר חמו!

אכילה לש�  /לט , שמחת החג /לה , ה"שינה בר /לג , קריאת תהלי� /לב , עליה לרגל

  המתענה  /מד , תענית חלו� /מב , ה"תענית בר /מא , ה"שחיטה בר /הערה כד , שמי�

  .ס, בעל ברית המתענה /נט , בקידוש היו� /נח , בבישול לאחרי�  

Â ÔÓÈÒ '– ‰�˘‰ ˘‡¯ ˙ÂÏÙ˙ ................................................................. ËÈ¯  

, י מלאכי�"בדיקת התפלה ע /הערה ב , ה מקבלה"המכוי� בתפלתו הקב /א , כוונת התפלה

, תפלה בבית הכנסת /ב , תפלהתנאי� לקבלת ה' ד /ב , יקדי� תשובה לתפלתו /הערה ב 

   /ו , ה"בכי בר /הערה ח , תפלת חנה /ד , הגבהת הקול בתפלה /ג , תפלה בכריעה /הערה ה 

  .ט, תפלה קוד� התפלות והלמודי� /הערה ט , סוד הבכיה  

Ê ÔÓÈÒ '– ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ ........................................................................ ËÎ¯  

וט פי /ב , ה שחל בשבת"אמירת במה מדליקי� בר /א , ה שחל בשבת"אמירת לכה דודי בר

 /ח , ה"דר' איחור התפלה בליל ב /ז , מזמור למנצח על הגיתית לאס" /ג , אחות קטנה

כפילות תיבת לעילא  /י , ה שחל בשבת"עמידה בקדיש בר /ט , אמירת הקדיש בניגו� ערב

  עמידה בופרוס  /יג , כוונה באמירת ברכו /יב , מניעת אמירת והוא רחו� /יא , ת"בעשי

  .טז, הוספת וביו� שמחתכ� /טו , בתסוכת שלו� כשחל בליל ש  
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  לגר ...................................................................................... תפלת העמידה

מי כמו� אב  /יט , זכרנו לחיי� /יח , הוספות בתפלת העמידה' ד /יז  ,תפלת העמידה

פעמי� ובכ� בברכת אתה ' הוספת ד /הערה כ , שינוי אמירת אב הרחמי� /כא , הרחמ�

ובכ� צדיקי�  /כה , כבוד לעמ�ובכ� ת�  /כד , ובכ� ת� פחד� /כג , ובכ� יתקדש /כב , קדוש

 /ל , פעמי�' אמירת צ /כח , שינוי אמירת המל� הקדוש /כז , ותמלו� /כו , יראו וישמחו

הוספת  /לה , תפלה לאור הנר קוד� הבדלה /לג , ש"ה שחל במוצ"דר' ותודיענו בליל ב

ה וזכרו� אמירת יו� תרוע /לז , ח בתפלה"הזכרת ר /לו , ה שחל בשבת"בר' י וכו"ושמרו בנ

, אי� אומרי� והשיאנו /מ , מלו� על כל העול� כולו בכבוד� /לט , יו� הזכרו� /לח , תרועה

' א וכו"הוספת אלהינו וא /מג , זכר ליציאת מצרי� /מב , אי� אומרי� מועדי� לשמחה /מא 

אי אמירת מל� מוחל  /מה , שינוי אמירת ות� חלקינו בתורת� /מד , ט שחל בשבת"ביו

  הוספת וכתוב  /מז , חת� מקדש ישראל והזמני� /מז , דילג מל� על כל האר! /ו מ, וסולח

  .נא, אמירת עושה השלו� /נ ', הוספת בספר חיי� וכו /מח , לחיי� טובי�  

האר! ומלואה ' מזמור לדוד ה /נד , המל� הקדוש בברכת מעי� שבע /נב  ,ברכת מעי� שבע

  שינוי באמירת עלינו לשבח  /נז , אל בקדשו מזמור הללויה הללו /נו , ותפלה על הפרנסה

  .הערה נז, חתימת הצדיקי� ביו� כיפור /נט , ברכת שנה טובה /נח , בקהילות תימ�  

Á ÔÓÈÒ '– ‰�˘‰ ˘‡¯ ÏÈÏ ¯„Ò .............................................................. ‰�¯  

עמידה  /ג , אמירת שלו� עליכ� ואשת חיל /ב , סדר הקידוש /א , סעודה מבעוד יו�

ברכת שהחיינו על בגד  /ט , שהחיינו בלילה השניברכת  /ט , ברכת שהחיינו /ד , בקידוש

 /י , סגולת טעימת יי� הקידוש /הערה ה , ברכת שהחיינו על תירוש חדש /הערה ד , חדש

  , ב כיכרות כשחל בשבת"בציעה על י /יג , עגולות /יב , סולמות /יא , ציפורי�: צורת החלה

  .יח, ט"חיוב אכילת פת ביו /ז י, הטבלה במלח /טו , אכילת המוציא בדבש או סוכר /יד   

  רנט ..................................................................................... אכילת הסימני�

, ט /חומוס , ח /חבושי� , ז /זיתי� , ו /דלעת , ה /דג , ד /דבש , ג /ביצה , ב /אתרוג , א

 /פול , יז /עי� , טז /סילקא , טו /מצה , יד /לשו� , יג /לפת , יב /לב , יא /כרתי , י /חילבה 

הערה , לב וכבד משו� שכחה, מניעת אכילת המוח / ראש כבש, כ /קרא , יט /קישואי� , יח

 /תאנה , כז /שומשו� , כו /שומר , כה /שו� , כד /רמו� , כג /ריאה , כב /רוביא , כא /כד 

  ישראל נמשלו  /הערה כט , תפוח רומז לשכינה /תפוח בדבש או סוכר , כט /תמר , כח
  .הערה כט, לתפוח  

סדר הלילה  /כב , סדר הלילה /כא , � או אכילההבטה בסימני /כא , סדר אכילת הסימני�
ברכה על קרא וסלקא כשאוכל�  /כד , סדר הלילה לפי מנהג מרוקו /כג , לפי מנהג תימ�

הקדמת  /כח , ה"אכילה ושתיה בר /כו , הקדמת הברכה ליהי רצו�  /כה , בתו� הסעודה

, ק"קריאת מאמר הזה /לא , ה"לימוד מסכת ר /ל , ימנע מלהרבות במאכל /כט , שירי השבת
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קריאת תהלי�  /לט , קריאה לאור הנר /לד , יעלה ויבוא /לג , קריאת פרשת הקטורת /לב 

  טבילה במי� חמי�  /מב , ה"תשמיש המטה בלילות ר /מ , ולמוד תורה לפני השינה
  .הערה נ, ט"שהוחמו מעיו  

Ë ÔÓÈÒ '– ˙È¯Á˘ ˙ÏÙ˙ ...................................................................... ‡Ù¯  

 /ג ', הוספת מלו� על כל העול� וכו /ב , ע"ביעולמות א' קישור ד /א , ה"השכמה ביו� ר

, שבח האדרת והאמונה /ה , הוספת מזמורי� קוד� ברו� שאמר /ד , הוא האלהי�' הוספת ה

אמירת פיוטי� קוד�  /ח , מנהג בני אשכנז באמירת המל� /ז , אמירת מזמור לתודה /ו 

הערה , מנהג בני אשכנז /הערה ד , כוונת המזמור /יא , הוספת מזמור ממעמקי� /י , ישתבח

הוספת הגדול  /יג , אמירת והחיות והאופני� /יב , ש"הפסקה לפיוטי� בברכות ק /ד 

 /טז , פתיחת הארו� בחזרה /טו , שמע� קוד� החזרה' פיוט ה /יד , והנורא באהבה רבה

מנהג  /יח , ! שטעה ואמר האל הקדוש"ש /יז , !"אמירת זכרנו לחיי� ומי כמו� ע� הש

 /כג , אבינו מלכנו /כ , הוספת ואת� הדבקי� בברכת שי� שלו� /יט , במודי� דרבנ� מרוקו

הוספת תענו  /כט , כמה השגות בנוסח אבינו מלכנו /כה , ה שחל בשבת"אמירתו בר

  פיוט למענ�  /לג , פיוט ידי רשי� / לא, ח"אמירת הלל בר /ל , ותעתרו בקדיש תתקבל

  .לה, יוטי�דיבור בזמ� אמירת הפ /לד , אלהי  

  צאר ...................................................................................... קריאת התורה

 / ט"ביו מידות ג"י באמירת ישראל קהילות מנהג / לו ,ההיכל בפתיחת מדות ג"י אמירת

 חשיבות / לט ,המצוות מכירת / לח ,ונורא קדוש אמירת / לז ',ה לעול� פסוק אמירת

 / מב ',א ליו� הקריאות / מא ,בעזרה התורה קריאת מנהג / מ ,זה ביו� לתורה עליה

 יז הערה ,ה"בר יצחק עקידת / מה ',ב ליו� הקריאות / טו הערה ,לטובה 'ה פקדו� אורבי

   מט ,ההפטרה ברכות / מח ,לתורה !"והש התוקע עליית מנהג / מז ,הקריאה ניגו� שינוי /

  .נ ,נשמות הזכרת /  

È ÔÓÈÒ '– ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ......................................................................... Êˆ¯  

זכרו�  /ב , יעת שופרעשרה זכירות לטובה בתק /א , השופר גור� להפיכת די� לרחמי�

חיוב שמיעת  /הערה ב , ביאור העני� שהשופר מערבב את השט� /הערה א , עקידת יצחק

קולות קוד� ' תקיעת ל /ז , זמ� תקיעת שופר /ה , הספקות בחיוב התקיעות /ד , קול שופר

החייבי� בתקיעת  /יא , תקיעה בבי� השמשות /י , שעות' תקיעת יחיד קוד� ג /ט , התפלה

איסור ברכה שאינה  /הערה י , ר"ע שהזג"ברכת נשי� על מצו /יג , חיוב האשה /יב , פרשו

ש� אות ח , המנהג גבי תקיעת שופר /ש� אות ז , מנהג קהילות ישראל /ש� אות ד , צריכה

, חרש /טז , ח צרי� להיות מחוייב במצוה"המוציא י /טו , החזקת תינוקות בזמ� התקיעות /

לימוד הדיני�  /כא , ! יתקע"א� ראוי שהש /כ , אונ� /יט , אויי� לתקועהר /יח , סומא /יז 

 /כו , שופר מבהמה טמאה /כה , השופרות הכשרי� /כד , הקראת התקיעות /כג , והכוונות
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 /לב , קיצר את השופר /ל , שיעור השופר /כט , נטילת שופר של חבירו /כז , שופר גזול

ניקוי  /לו , כל הקולות כשרי� /לה , ציור על השופר /לד , ציפוי השופר /לג , שופר שנסדק

א "וק' טע� לק /לט , מני� התקיעות /לח , מלאכה בעבור תקיעת שופר /לז , השופר

דרשה קוד�  /הערה יז , תקיעות בעמידה דלחש /מ , סדר התקיעות /הערה טז , תקיעות

 /מב , קוד� התקיעותאיסור אכילה  /הערה יח , דרשה בי� שחרית למוס" /מא , התקיעות

ש� , איסור אכילה קוד� שאר תפלות /הערה יט אות א , איסור אכילה קוד� תפלת שחרית

 /ש� אות ה , חיוב קידוש קוד� מוס" /ש� אות ג , איסור אכילה קוד� תפלת מוס" /אות ב 

מקו�  /מג , הפסקה בי� שחרית למוס" /ש� אות ה , המחייב בקידוש הוא תפלת מוס"

קריאת פרשת העקידה  /א "הערה כ, ת אחר התקיעות"החזרת הס /מד , בימההתקיעה ב

אמירת  /מו , מוסר למשוררי� והפייטני� /מה , פיוט עת שערי רצו� /מה , קוד� התקיעות

חשש  /מט , פעמי�' אמירת מזמור למנצח לבני קורח מזמור ז /מז , בשבת' הפיוט הנז

רשות  /נב , כוונת התוקע /נא , זמור חנני אלהי�אמירת מ /הערה כד , רבותינו לטורח ציבור

הערה , מצוות שעומדי� בה� /נד , עמידה וישיבה בברכה ובתקיעות /נג , התוקע מהציבור

חילוק קידוש  /נט , ברכת שהחיינו /נח , ברכת התקיעות /נז , עמידת היחיד בתקיעות /כו 

 /סה , צורת התקיעה /סג , רכהכיסוי השופר בשעת הב /הערה לג , מתקיעות לעני� שהחיינו

רמז השופר  /ע , פסוקי� אחר התקיעות /סט , אמירת ויהי נוע� כשאינו מצליח לתקוע

 /עד , הפסק לצור� אמירת הוידוי /עא , הפסק בתקיעת שופר /הערה לח , לתחיית המתי�

תקיעות דמעומד  /עז , ה שחל בשבת"ר /עו , הרהור בדברי תורה /עה , ברכת אשר יצר

 /פד , תרועה גדולה בסיו� התפלה /פג , תקיעות בקדיש תתקבל /עט , תפלת מוס"ב
בל תוסי" במקו� מצוה  /פו , תקיעות נוספות במקו� ספק /פה , תקיעות שלא לצור� מצוה

  טלטול השופר לצור�  /פז , ניקוי השופר לצור� היו� השני /הערה נא , פעמי�' אחת ב

  .פט, חל בשבתה ש"טלטול השופר בר /פח , מצוה  

È ÔÓÈÒ" ‡– ÛÒÂÓ ˙ÏÙ˙ .......................................................................‚Ó˘  

 /ג , פיוט שוא" כמו עבד וחו� תחו� /ב , פיוט ונתנה תוק" /א , שעות' תפלת היחיד אחר ג

שינוי אמירת אב  /ו , תפלת העמידה /ה , נשי� בתפלת מוס" /ד , היחיד באמירת אוחילה

 /הערה ו , י� לנביאי�הקדמת כתוב /ט , הזכרת הפסוקי� /ח , מני� הברכות /ז , הרחמי�

 /יג ', מפני חטאינו גלינו וכו /יב , ברכת שופרות /יא , ברכת זכרונות /י , ברכת מלכיות

הזכרת שמע  /יז , תפלת עלינו לשבח /טז , הזכרת פסוקי הקרבנות /יד , אמירת את מוספי

יו יותר האב מרח� על בנ /הערה יא , יו� בריאת העול� /יט , היו� הרת עול� /יח , ישראל

, אמירת מזמור הללו אל בקדשו /כב ', אמירת ועקידת יצחק היו� וכו /הערה יב , מ� הא�

שומע קול תרועת עמו  /הערה יד , אמירת חצי פסוק /כד , צבאות יג� עליה�' פסוק ה /כג 

קריאת תהלי� בחזרת  /כו , !"אמירת אוחילה לאל קוד� חזרת הש /כה ', ישראל היו� וכו
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 /ל , ! מפני חטאינו"תפלה לזמ� אמירת הש /כט , אריכות בניגו� הקדושה /כח , !"הש

, ! הוא אלהינו ואי� עוד אחר"תפלה לזמ� אמירת הש /לא , !"אמירת עלינו לשבח ע� הש

  אריכות הפיוטי� עד  /לד , פיטו� הקטורת /לג , !"אמירת היו� הרת עול� ע� הש /לב 

  .לז, קידוש היו� /לט , שחריתאמירת לשנה טובה אחר תפלת  /לה , חצות  

È ÔÓÈÒ" ·– ‰Á�Ó ˙ÏÙ˙ ........................................................................ Ê�˘  

אמירת אב הרחמי�  /ב , ! של מנחה"זהירות בש /א , קריאת פרשת העקידה קוד� מנחה

  הקדמת  /ה , אמירת צדקת� כשחל בשבת /ד , אמירת ואת� הדבקי� /ג , ה שחל משבת"בר

  �  .ז, אמירת מזמור הללו אל בקדשו /ו , אבינו מלכנו לצדקת

ÍÈÏ˘˙‰ ‚‰�Ó .................................................................................... Ë�˘  

�חטאותינו או  /הערה ד , טע� אמירת התשלי� אחר תפלת המנחה /ח  ,מנהג התשלי

סדר  /יא , נטילת ידי� קוד� תשלי� /ט , אמירתו על נהר שיש בו דגי� /הערה ה , חטאות�

�  , ת"תשלי� בעשי /טז , דחיית התשלי� כשחל בשבת /יג , ניעור שולי הגלימה /יב , התשלי

  .כא, מנהג תימ� באמירת תשלי� /כ , השלכת לח� לדגי� /יט , נשי� באמירת התשלי� /יח   

‰�˘‰ ˘‡¯ È‡ˆÂÓ ............................................................................... ˘ÊÒ  

הבדלה  /כד   ,הבדלה /כג , המל� המשפט /כב , בתפלת ערבית הוספת אתה חוננתנו

  ט שני "ט עד מוצאי יו"הבדלת יו /הערה יז , ימי�' ש עד ג"הבדלת מוצ /כה , ה"למחרת ר

  .הערה יז, ה עד שקיעת יו� המחרת"הבדלת ר /הערה יז , של גליות  

  

  

  



    éãòåî    äîã÷ä  ä' æé  

  

‰Ó„˜‰  
 כי 'ה חסדי ,עלי תגמולוהי כל 'לה אשיב מה ,אהללנו רבי� ובתו� בפי מאוד 'ה אודה

 לאור להוציא ,והגיענו וקיימנו שהחיינו חסדיו וברוב ברחמיו זיכני אשר ,תמנו לא
 הורה כבר ,עליו נשענת החכמה שרא ,הראשה אב� הבני� ואמת הבית דיסוד ,זו מחברת

 ומזה .האד� לו שיבור ישרה דר� וזוהי ,קולמוסא ק� הקני חבר זה ,חבר ל� וקנה זק�
 ממה ,העני של מנחתו הדפוס מזבח על להקריב במחשבה לפני עלה ושני� ימי� כמה

 על למועד חזו� ועוד ,נוראי� וימי� אלול חודש ומנהגי הליכות ,מהלכות בידי שעלה
 אחר בהגה ,לימוד� כדי תו� הדברי� את לכתוב שזיכני 'ה וברו� .ושני� מועדי� שאר
 זה בספר באתי ולא .במקור� הדברי� וחיפוש עיו� כדי תו� בדיקה אחר בדיקה ,הגה

� ,ט'הע זו ואי� הזמ� זה אי� ,בה� להארי� לי שהיה מקומות שיש וא" ,בדברי� להארי
   להציג הקט� אני באתי ורק ,ותשובות השאלות בספרי ה� הדברי� אריכות דמקו�

   .והמנהג ההלכה ידע למע� ,והמעיי� הלומד לפני הדברי� את במעט  

 לשנות דברי בכוונת אי� ,כיו� נהוגי� שאינ� מנהגי� שהבאתי מקומות שהיו א" והנה
 ,התפלה בנוסחאות בזה וכיוצא ,מקור� פי על הדברי� את להציג רק אלא ,הנוהג את
 כתובב והבאתי ,הזה כיו� נהוג אינו דנא מקדמא שהמנהג נראה מקומות שבכמה א"
 כיו� שנהגו המנהג את לשנות בכדי בזה אי� א� ,קהילות בכמה נהוג שהיה המנהג את
 במקומו כ"וכמש ,מחלוקת זה על לעורר שלא שכ� וכל ,הנדפסי� הסידורי� פי על

 שכ� הקטנה בדעתי נראה שהיה ,המובאות בהלכות בזה כיוצא וכ� .הספר בתו� הראוי
 בטלה דעתי בזה מסכימי� אינ� שא� הדור חכמי דעת על הוא הכל ,הלכה היא

 הנהוגי� והמנהגי� ,ואחרוני� ראשוני� ,הדעות כל את להביא והשתדלתי .ומבוטלת
  ,צובה אר� ת"עיה מנהגי ובעיקר ,תפוצות ומכמה עדות כמה ממנהגי ,דנא מקדמא

   אשר ,!'באר אשר לקדושי� ,וסופרי� חכמי� מלאה עיר ,רבה !'אר על ,חאלב היא
   .ישראל בקהל לה יסוד אב�  

 ערכי מיעוט ידעתי לאמונה הלא בר� ,תורה של לחמה הלח� זה לחכמי� לא כי וידעתי
 כוונתי כל כי אדבר האמנ� ,ותלמידהו� רבנ� קוד� בארשת לשאת אנכי מי כי ,עלי

 אותי הד� וכל ,וחטאתי עוני רולכפ ,ושכינתיה הוא ברי� קודשא יחוד לש� ומחשבתי
 מאיד� א� .גמלנו אשר כל כעל מדה כנגד מדה לזכות ידונוהו השמי� מ� זכות לכ"
   של בדרכה שיהא ובלבד ,הלז בספרי הנדוני� בענייני� שיגיבו מה כל על אשמח גיסא

  .מלבדה ואי� דרכינו היא אשר תורה  

 כ� על ,!'האר יושבי על המתוח הדי� מדת ואשר ,!'אר יכסה החוש� אשר אלו ובימי�
ְעֵזר בבכי אבכה ֶו�ְ  ִ*ְבָמה ֶגֶפ� ַי  קיצר� ועל קיצ� על כי ְוֶאְלָעֵלה ֶח0ְ/.� ִ-ְמָעִתי ֲאַרָ+
 עוללי� ,מת בו אי� אשר אי� יו� וכמעט ,גבורי� נפלו כמה ,)'ט ז"ט ישעיה( נפל הידד

 ,יו� ילד מה יודע ומי ,המטות וראשי בני� על אבות ,עת טר� ונערות נערי� ,ויונקי�
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 שומה .יראה עלי� וכבודו 'ה יזרח ועלי� )'ב 'ס ש�( נאמר שעליו היו� יהיה ומתי
 אלו וימי� ,אשמתינו ומה פשעינו מה ,הזה הגדול הסער מה על בנפשינו חשבו� עלינו

 יחשב ,הגדולו הקט� ,אחד שכל בעבור ,זה צור�ל נתקנו והסליחות הרחמי� ימי
   ,הגאולה תבוא לטובה עלינו תבוא אשר שבשנה בעבור דרכיו תק�וי ,מעשיו לעצמו

  .מצרותינו ויגאלנו צדקנו משיח ויבוא  

 'שנא ,ומועד חג איקרי השנה ראש דא" ',ה מועדי בש� זה לספר שקראתי ובטע�
 חג איזהו .)טז וביצה .ח ה"ר( רבותינו ודרשו ,חגנו ליו� בכסה שופר בחודש תקעו

 ברכיה 'ר )שהחדש ה"ד :ח ה"ר( 'ובתוס .השנה ראש זה מראו הוי ,בו מתכסה שהחדש
 אינ� החדשי� וכל ,בכסה אלא ,חדש אינ� החדשי� כל וכי ,שופר בחדש תקעו פתח

 חדש איזהו אלא ,עצמו בפני חג לו ויש נכסה חדש ניס� והלא ,חגנו ליו� אלא נכסי�
 תחדשו זה שבחד ,תשרי בחדש אלא מוצא אתה אי ,יומו ב� וחגו חג לו ויש שנכסה

 שפרת� א� לישראל ה"הקב לה� אמר .מעשיכ� שפרו הזה בחדש ,בשופר מעשיכ�
 אני כ� ,בזו ומוציא בזו מכניס זה שופר מה ,הזה כשופר לכ� נעשה הריני מעשיכ�

 אימתי ,רחמי� למדת הדי� מדת לכ� והופ� ,רחמי� כסא על ויושב הדי� מכסא עומד
 יבא הכסא ליו� כמו ,מזומ� מתכסה ,ש� 'סבתו ת"ר 'פי ועוד .כ"ע .השביעי בחדש
 הוו דישראל דארעא בישי שיבבי ומואב עמו� גבי :)צו ד" סנהדרי�( חלק דבפרק ביתו
 ,השנה בראש קרב ח"ר חטאת שאי� ,בו מתכסה שהחדש ,מפרש משול� רבינוו .'וכו
 הכפורי� ויו� השנה דראש :)י( בערכי� 'הגמ בדברי להדיא מצאנו ועוד .כ"ע .'וכו

 בהערה וש� ,מב סעי" 'ה בסימ� כ"וכמש השנה בראש להתענות אי� וכ� .מועד איקרי
 י"לרש הפרדס ובספר גאו� האי רב כ"ושכ ,ט"יו שמחת משו� דהוא באור� נתבאר כו
 באור וכ� ה"בר ט"יו שמחת מצות דאיכא ז"הי ט"יו 'מהל י"פ �"הרמב פ"וכ ה"ר 'הל

 ד"הב )רסב 'סי ד"ח( א"הרשב 'בתשו וכ� ,יד 'סי ה"ר סו" ש"רא ,ז"רנ 'סי ב"ח זרוע
 ע"בחזו ד"והב( מד 'עמ שערי� במאה גיאת ב� יצחק רבינו כתב ב"וכיו ,גאו� האי רב

 ה"ראבי כתב ):יד 'סי ד"פ( ה"ר סו" ש"הרא כ"במש נ"וכ ).קפ 'עמ נוראי� ימי�
 ש"במוצ אומרי� א� ,וראשו� בשבת שחל ה"ר ,רבותי את שאלתי ,)צד 'סי ברכות(

 מתפללי� כ"שאעפ והשיבוני ,רגל ולא חג לא ה"ור ,"הרגל חגיגת" בה שיש ,ותודיענו
 השביעי יו� בי� אומרי� ט"יו מוצאי שבהבדלת ):כו( בחולי� וכדאמרינ� ,ותודיענו

 אבל .מונה הוא התיקו� סידור נמי והכא ,מונה הוא הבדלות שסדר ,המעשה ימי לששת
 לשמחה מועדי� ,ובקידוש בתפלה אומרי� השנה אשבר ,כתוב שלו� שר רב בתשובת

 וכ� ,העני� בראש 'ה מועדי אלה כתוב שהרי ,הזה הזכרו� יו� את לששו� וזמני� חגי�
 פ"ויוהכ ה"ור ועצרת פסח המועדי� כל על וקאי ',ה מועדי את משה וידבר העני� בסו"

 ,'וכו קודש מקראי 'ה מועדי לקרא� להדדי אתקשו וכולהו ,עצרת ושמיני וסוכות
 שמחה שנקרא ומני� ,חגנו ליו� בכסה 'שנא חג נקרא ה"שר ומני� ,לסוכות ה"ר ומקיש

   זה חדשיכ� ).נה( בסוכה ואמרינ� חדשיכ� ובראשי ובמועדיכ� שמחתכ� וביו� 'שנא
  .בזה להארי� יש ועוד .כ"ע ,'וכו ה"ר  
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 ,לה� אחד יסוד א� ,זו לתיבת משמעויות כמה במקרא מצינו ,מועד תיבת ובביאור
 למועד שרה ל� תלד אשר יצחק את אקי� בריתי ואת )א"כ ז"י בראשית( נאמר דהנה
 ממה עוד נראה וכ� ,מסויי� זמ� היינו שמועד הוא הכתוב ומוב� ,האחרת בשנה הזה
 ותהר וכ� ,ב� ולשרה חיה כעת אלי� אשוב למועד דבר 'מה היפלא )ד"י ח"י ש�( 'שנא

 עוד וכ� ).'ב א"כ ש�( אלהי� אותו דיבר אשר למועד לזקוניו ב� לאברה� שרה ותלד
 יעשה מחר לאמר מועד 'ה ויש� )'ה 'ט שמות( 'שנא ,דבר מכת גבי לזה בדומה מצינו

 חג את ,המועדי� בנידו� )ח"י ד"ל ,ו"ט ג"כ �ש( נאמר ועוד .באר! הזה הדבר 'ה
 ועוד .'וגו האביב חדש למועד צוית� כאשר מצות תאכל ימי� שבעת תשמור המצות

 ועוד .ממצרי� צאת� מועד השמש כבוא 'וכו המקו� אל א� כי ,)'ו ז"ט דברי�( רנאמ
 בחג השמיטה שנת במועד שני� שבע מק! לאמר אות� משה ויצו )'י א"ל ש�( נאמר

 חמשי� ישראל מבני ואנשי� משה לפני ויקומו )'ב ז"ט במדבר( נאמר וכ� .הסוכות
 שהיו ,מועד קריאי ,.)קי סנהדרי�( ואיתא .ש� אנשי מועד קראי עדה נשיאי ומאתי�
 תרג� וכ� .ועת זמ� של עניי� כ� ג� והיינו .חדשי� ולקבוע שני� לעבר יודעי�

 קוראי� דהיינו פירש �"ורשב .יונת� תרג� וכ� ,זמ� מערערי ,מועד קראי ,אונקלוס
 ששמו מצינו כ� וכמו .לאיש איש בי� למשפט הקבוע המיועד ליו� בשביל� ושולחי�

   ,ותרגומו ,)'ועו א"כ ז"כ שמות( "מועד אהל" בש� ק"התוה י"ע נקבע המשכ� של
  .זמ� של עניי� כ� ג� דהיינו .זימנא במשכ�  

 וביו� ,)'י 'י במדבר( נ"וכמש ,מועד בש� נקראו החגי� שימי עוד מצינו ,דיד� ובנידו�
 )'ג ו"ט ש�( נאמר וכ� ',וגו בחצצרות ותקעת� חדשיכ� ובראשי ובמועדיכ� שמחתכ�

 ניחוח ריח לעשות במועדיכ� או בנדבה או נדר לפלא זבח או עולה 'לה אשה שית�וע
 .'וגו מנדריכ� לבד במועדיכ� 'לה תעשו אלה )ט"ל ט"כ ש�( נאמר ועוד .'וגו 'לה

 בקביעות זה יו� חכמי� שקבעו והיינו ,קבוע זמ� הוא דמועד ',הנז מכל והמתבאר
   שמצינו הכיפורי� ויו� השנה ראש וכ� ,תוסוכו שבועות ,פסח ,רגלי� 'ג וה� ,בו לחוג

  .ומועד חג לשו� בה�  

 הנה ,בחצוצרות ותקעת� חדשיכ� ובראשי ובמועדיכ� שמחתכ� וביו� 'הנז ובפסוק
 ,ושופרות זכרונות ,מלכויות עניי� נלמד דמכא� )ה"תשכ רמז בהעלת�( ש"בילקו מצינו
 יו� היינו שמחתכ� יו�ב כ"א 'ולכאו :י בערכי� בזה ע"וע ,מועד איקרי ה"דר ומכא�
 ,שבתות אלו שמחתכ� וביו� תניא ,בספרי אמרו וכ� ,מועד איקרי דלא השבת

   בכלל הוא שבת דא" ואפשר( כמשמעו חדשיכ� ובראשי ,רגלי� שלש אלו ובמועדיכ�
  ).למועד חזו� ועוד ,ש� הספרי על א"הגר בביאור 'ועי ,מועד  

 היא חיי� ע! ,הספר זה בהדפסת �והמסייעי המשתדלי� לכל לבר� נאה ולי אבר� ואני
 על יעמדו אלה ,הברכה את אית� 'ה יצו ,יפנו אשר בכל ויצליחו ישכילו ,בה למחזיקי�

 ,רבבה ולאלפי לטובה לה� 'ה זכרה ,אלהינו 'ה בש� ברכה היו� עליה� ותחל הברכה
   ,ואוני� הוני� ברוב כפעול� לה� 'ה ישל� ,אהל� מתו� ימוש לא והכבוד והעושר

  .יעבדינו זרע בני� ובני ובני�  
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 בית וראש שה� אבני ס"מח ,א"שליט פנירי משה 'ר ג"הרה ר"למו ,ההודאה וראשית
 'ה בתורת לשמשו ת"השי וזיכני ,לעבודתו קרבני אשר ,"מי� אפיקי" ההוראה
 ההודאה עלי וכ� .בישראל טהרה ולהרבות חוצה מעייניו להפי! 'ה יזכהו ,וטהרתה
 חכמת" ישיבת ראש א"שליט נויבירט ישעיה יהושע 'ר גאו�ה ,הישיבות ראשי לרבותי
 וולפסו� דניאל 'ר הגאו� הישיבה ראש ולימינו "כהלכתה שבת שמירת" ס"ומח "שלמה
 ישראל 'ר ג"הרה וחתנו א"שליט זילבר מיכל יחיאל 'ר הגאו� ר"למו וכ� .א"שליט
 ב� יעקב 'ר ג"וכ� להרה ,ומוסדותיה "ישראל תפארת" ישיבת ראש א"שליט דרוק מאיר
 התורה בלימוד ועודדני קרבני אשר ,"מקומות מראה קוב!" ס"מח ,א"שליט ציו�

 ראש ,א"שליט דורו� בקשי אליהו 'ר ג"הרה לציו� לראשו� בזאת אודה וכ� .והתמדתה
 רב איש ,היקר בנו בראשות "אב בני�" בכולל בצילו חסיתי אשר ,"אב בני�" מוסדות
 'ר הגאו� ,ירבה יד על קוב! ואחרו� .א"שליט דורו� קשיב ציו� ב� 'ר הגאו� ,פעלי�
 בית וראש "המאיר אור" כוללה וראש מצליח מושב רב ,א"שליט שבת1 ב� מאיר

   תורת� להפי! להמשי� וויזכ ,'ותהי משכורת� שלמה מאת ה פעל� 'ה ישל� .ההוראה
  .הרבה תלמידי� ולהעמיד ברבי�  

 חנ� בנימ� יוס" הרב מורי אביל ובראש� היקרה למשפחתי בזאת אודה כ� וכמ
וטרח בזה אבי ביותר  ,ק! אי� במסירות גידלוני אשר ',שתחי תמר אמי ומרת א"שליט

 עודדוני אשר היקרי� ואחי ',שתחי ארלי�חנה  שרה נתיזק ומרת ,בהדפסת ספר זה
 יעל ב"ונו א"שליט רפול הררי עזרא הרב ,חמי למורי הברכה וכ� .הקודש במלאכת

 מרת ב"ונו א"שליט רפול הררי יוס" 'ר הגאו� חמי זקני מר ,ו"הי �וילדיה 'שתחי
 אשר ',שתחי מזל מרת ב"ונו א"שליט הלוי חיי� 'ר הגאו� חמי זקני ומר ',שתחי יוכבד
 פעל� 'ה ישל� .בידי רבות וסייע ,הספר בכתיבת עיני לנגד היה "פי אמרי" סידורו

   ושני� ימי� לאור� זרע� מכל נחת רוב ויראו ,יתבר� מאיתו שלמה משכורת� ותהי
  �  .מעליא ונהורא איתנה בריאות מתו

 רעייתי ,הכס" במשכיות זהב תפוחי ,וחסדניות צדקניות נשי� זכיי� במאי ,נשי הני ג�
 בעבור נפשה ומוסרת ,ק! אי� במסירות בידי ותומכת מסייעת אשר ',שתחי יוכבד מרת

   'שיחי ילדינו לגדל 'ה יזכנו .זה ספר בעריכת רבות וסייעה ,ובבטחה בהשקט לימודי
  .ושיבה זקנה עד מבור� ישרי� דור לראות ושנזכה שמי� וליראת לתורה  

 שלח ,עינינו אלי� כי ישעינו אלהי חננו אשא נפשי אלי� 'ה אנא ,'ה אל כפי ואפרוש
   אל נדחנו וקב! ,שכינת� למע� עשה ,שמ� ע�למ עשה ,ישראל נדחי "וואס משיח לנו

  .רצו� יהי כ� אמ� ,קריב ובזמ� בעגלא ,ותינואב נחלת ואל נוארצ  

  

  ישראל באלפי הצעיר

  חנ� נחו�

  ע"תש'ה תמוז ט"י

א"זיע שאול אבא ציו� ב� 'ר הגאו� ר"מו הילולת יו�
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  'ה מועדי
  

îéñï à'  
éðééðò ùãåç ìåìà  

  
úéðòú áøò ùàø ùãåç  

à.  ùé íéðòúîä áøòá ùàø ùãåç ìåìà, ìåãâåä úìòî úéðòúä ìëá áøò ùàø ùãåçà

èøôáå áøòá ùàø ùãåç äæ, àåäã ìâåñî ãåàî äáåùúìá.  

  

א במורה באצבע "כ הגאו� החיד"וכמש

ד דמי שיכול "אות קע' ו' ריש סי

, החודש הוא דבר גדול להתענות כל משמרת

ועיקר התענית הוא לפשפש ולחקור היטב הדק 

ולחזור בתשובה כי , מה שחטא בכל החודש

וא� , התענית הוא הכנה להכניע גופו לשוב

יעשה תענית לבד מבלי משי� אשר חטא 

ש "וע. כ"ע, כמעט לא עשה כלו�, ולשוב

בספר ' וכ� עי. שכתב סדר לימוד לתענית זו

ה "ב כתב בקיצור השל"כיוו. לב' החיי� סי

ח הוא כיפור קט� שהוא כולל כל "דערב ר

  החודש ולכ� ראוי להתענות ולעשות כמעשה 

  . תשובה שלמה  

:] ערכי� טז[' לזה מקור בדברי הגמ

, יו� ללא יסורי�' כל שעברו עליו ל

 ,מקורביל  י"הר ז"ע וכתב ,קיבל עולמו

 שלא עצמ� על החמירו הראשוני� דחסידי�

 יסורי� ה� ואלו ,תענית ללא יו� 'ל עליה� רויעב

 ,נד 'עמ א"ח מצורי� ק"הסמ ד"והב ,אהבה של

 כ"וכ .ח"ר כל קוד� המתעני� יש כ� דעל וכתב

 שצוה אחד בחסיד מעשה ,צז 'סי חסידי� בספר

 ושלא העול� מ� מדי יותר ייהנה שלא לבנו

 נמצא ועוד .תענית בלא יו� 'מל יותר יעברו

 שמי הורה שרבו ]74 'עמ[ ושרי בלקט כ� שנהגו

 ח"ער בא וא� ,ח"ר בערב להתענות שנהג

 ]611 'עמ[ כתב ועוד .להשלי� צרי� אינו ש"בע

   בערב מתענה ח"ר ערב בכל להתענות שנוהג מי

  .הוא ניס� דעדי� ג"אע אייר ח"ר  

כ "כ, שקראו לו בספרי� יו� כפור קט�

. בער� תשובה' ג� בפלא יוע! אות ת

יש אנשי מעשה , תיז' ח סי"רוכ� נמצא בפ

ח בשביל מיעוט "שנוהגי� להתענות כל ערב ר

ל שהיה "� קורדובירו ז"ומטו דמהר, הלבנה

לפי שבו מתכפרי� , קורא אותו יו� כפור קט�

וכ� . ח"דומיא דשעיר ר, עוונות של כל החודש

חסידי� , עט' ע מפאנו סי"ת רמ"הוא בשו

בכל  כ קט� ויו� צו�"ואנשי מעשה עשו לה� יו

, ט"א פנ"וסימ� לזה אמרו בפרקי דר. ח"ער

ה השעיר הזה יהיה כפרה על "אמר הקב

והכוונה , :]חולי� ס' ועי[שמעטתי את הירח 

 ‡.  

‡ˆÓ�Â  

 ‰ÓÂ 
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בזה כדי שילמוד כל אד� לבקש כפרה על 

שהרי כביכול , ולא יבוש לכסות עליו, עונות�

ו אמר טעיתי "כאילו ח, צור עולמי� מודה

ה "והקב, פרהשמעטתי את הירח והביאו עלי כ

 �מתו� חבת� של ישראל עושה דברי� דלא שיי

מחזור [ביה חלילה כדי שילמדו ממנו ישראל 

ביאר , ובעניי� הכפרה]. 'בית אל ש� אות י

', בשבלי הלקט שאי� כוונתה לכל הדורות וכדו

אלא היא רומזת לכ� שישראל עשויי� לשגות 

תכג ' ח סי"י או"ובב, בחשבו� מולד הלבנה

בש� ' ח אות ב"ר' ת חיי� הלד אורחו"הב

כינוי ] ה, ספר הכוזרי ג[ב יהודה הלוי "הר

ח היתה "ל כי עולת ר"תולדות� אל החדשי� ר

ולפיכ� קרא ראש , באה על תולדות ימי החודש

מיד , כ מיד שונא"ופירש ג, חודש זמ� כפרה

' ל כי שעיר החודש לזכרו� לפני ה"ור, ר"יצה

לרבי (מעה וכתב בספר שערי ד. להנצל מ� היצר

שמעתי מש� : ל"וז, בהקדמה) אברה� גריאני

כמו מי שיש לו , ר יוס" קארו"הגאו� מוהר

, צרי� לעשות חשבו� לפחות כל חודש, שות"

כ� יעשה חשבו� האד� ע� נפשו לפחות יו� 

ויסבול , כי אז הלבנה במיעוטה, המשמרה

, ד בקוב! בית אהר� וישראל פד"הב[כ "ע, עמה

' צא באר! חיי� סתהו� סיב נמ"וכיו]. קא' עמ

שמר� , ]ב"ד" סד ע[ו בש� תקו� יששכר "תקס

ח ע� עושי "י היה משתת" בכל ערב ר"הב

י "עלייתו לא, ובספר רבי חיי� אב� עטר. התקו�

הובא ממכתב שכתב תלמידו בשנת ] מב' עמ[

א "וי, שבקבר רבי פנחס ב� יאיר יש אב�, ב"תק

וכמה פעמי� רצו לבנות , שזה פתח המערה

, יפה עליו וכל המשתדל בה אינו משלי� שנתוכ

ואמרו שזו המערה היא חלולה מלמטה והולכת 

ובכל ערב , ה"י ע"עד מירו� שש� קבור רשב

ח עולי� כל הצדיקי� הקבורי� ש� מש� "ר

, ]ג"ו כ"ישעיה ס[כמו שאמר הכתוב , למעלה

יבוא כל בשר ' והיה מדי חודש בחדשו וכו

ק "במנהג עיהועוד . 'להשתחוות לפני אמר ה

] ש�[הביא בקוב! בית אהר� וישראל , צפת

, ח"ערב ר: ל"וז, ממנהגי רבי אברה� גלאנטי

ויש , אנשי� ונשי� ותלמידי�, כל הע� מתעני�

מקו� שבו מתכנסי� אותו היו� ויושבי� ש� 

וידויי� , כל היו� כולו בסליחות ותחנוני�

, ויש מה� שמשי� על בטנו אב� גדול. ומלקות

ויש מי שמחנק בידיו בגרונו , ילהדמיו� לסק

' ויש מי שמשי� עצמו תו� שק א, וכיוצא

כ רבי "וכ. וגוררי� אותו סביבות בית הכנסת

אברה� הלוי ברוכי� שרוב הקהלות מתעני� 

וכ� תיאר . הנשי� קרוב לאל"' ח ואפי"ערב ר

ח "עושי� משמרה ערב ר: משה מליריאה' ר

וב ומתקבצי� בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ור

סימנ� , שק ואפר, היו� בתפלה ודמעה

על . הספד, בכיה, וידוי, שק, תענית, ה"תשוב

ועל עוונות , על חורב� בית המקדש, שני סיבות

, להתיש כח החומר, וטע� התענית. ועו� אבות�

בזמ� , ]'ב ג"בראשית כ[ויחבוש את חמורו 

ועתה מקריב , שבית המקדש קיי� מקריב קרב�

' ויקרא א[כי יקריב מכ�  וזהו אד�, חלבו ודמו

וכ� שבזמ� . חלבכ� ודמכ�, מכ� ממש, ]'ב

וכאשר , שאד� חוטא מפריד בי� רחמי� לדי�

וזהו ונרג� , מתענה ועושה תשובה הוא מחבר�

ל שהוא "א, ]ח"ז כ"משלי ט[מפריד אלו" 

, והמרשיע מפריד�. אלהי�' ו גימט"פ, רחמי�

ויש חסידי� ואנשי מעשה . והשב חוזר ומחבר�

דורשי� בכל משמרה ומשמרה דברי כבושי� ש

ובני , והכנעה ועניני תשובה וחומר העבירות

וכ� נמצא בשבחי . כ"ע, אד� שבי� לקונ�

ח עד חצות כערב "י שהיו עושי� ערב ר"האר

ל ישראל לבית הכנסת אחת ומתקבצי� כ, כ"יוה

גדולה או הולכי� על קברות הושע ב� בארי 

, בני� מפואר, השעליו בנוי כמו כיפה אחת גדול

או לתו� המערה של התנא , ונכסי� לתוכה

' ה או לפני קבר של ר"האלקי אבא שאול ע
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á.  íà ìç ùàø ùãåç íåéá ùàøïå, åùòé úéðòúä íåéá éùéîç, ïåéëã äçãðã ãðäç éìíå

éùéîç, íàå ìç úáùá åðòúé íåéá éùù ]øô"ç âäåðå ïàöë óñåé úåà ã' éòå' øäð íåìù áúëã ïéàã éåàø

úåðòúäì òá"ù[. éå"à äðòúéù íåéá éùù óà íà ìç íåéá ïåùàø, àìéîîã ïéà íåéá äæ úåçéìñ

íéðåðçúå áèåîå êéîñäì úà úéðòúä ùàøì ùãåç ]éò' êøò ïçìùä, úéá ãáåò óã ð÷"æ úéáå ìà óã ä'

ò"á úåà ã'[. âäðîå íìåòä ÷éæçäì íåé éùéîç áøòë ùàø ùãåç.  

â.  óà äìåãâù úìòî úéðòúä, ãéîìú íëç åà ãîìî úå÷åðéú àì åðòúé, àìù åéäé íéèòîî

úëàìîá íéîù. äå"ä ãáåòá øéëù ïéàù åì úåðòúäì úîçî àåäù èòîî úëàìî ìòá úéáä,

ãáìî úéðòú øåáéö åà úåéðòúäî úåáåúëä àø÷îá, íåö éòéáøä )é"æ æåîúá( íåöå éùéîçä )è'

áàá( íåöå éòéáùä )íåö äéìãâ( íåöå éøéùòä )äøùò úáèá(, úåéðòúáù åìà àì åùøôé ïî

øåáéöäâ. 

שאלה הצדיקי� ה� קבורי� , יהודה בר אילעאי

ומתפללי� ש� תפלה יותר נוראה , סמו� לעיר

ולפעמי� היו עושי� לש� כל , עד חצי היו�

א� לא מצינו . היו� כולו בתפלה ודרשות

אלא , רב קהילות הספרדי�דנתפשט הדבר בק

מ היחידי� נהגו "א� מ, יותר בארצות אשכנז

ח הצנועי� המתעני� "ורבי� הת, להתענות

ע בקוב! בית אהר� וישראל ש� "וע. ביו� זה

  ומנהג סדר , בפירוט המנהג בקהילות ישראל

 .כ קט�"יו  

ר תיד" ! היו הולכי� ביו� זה לכפ"ובאר

! ש� נמצא בית הכנסת "הסמו� לאר

והיו עושי� ש� התרת נדרי� , ש עזרא הסופר"ע

פ המסורת בית "וע. ואומרי� את הסליחות

כנסת זה בנוי מזמ� בית שני וש� עזרא הסופר 

 ענתבי אברה� ר"מה כ"וכמש ,ת"ס כתב

 סיבה ה"ד הגאולה בשער ישרי� באהל

 סשנדפ !"אר דברי זכרו� 'ובקונט .עשירית

 כתב דיי� ישעיה 'ר להגאו� תמי� הול� בספר

 מהגולה יצאו אשר שבעת בידינו דקבלה

 ,זה לכפר באו א"זיע הסופר עזרא בימי מבבל

 לה� ואמר ,ויתירות בחסירות מחלוקת והיתה

 ,תאמינו לא וא� ,להיות צרי� שכ� עזרא

 ה"הוי ש� מקו� ומניח תורה ספר כותב הריני

 ה"הוי שש� צאותמ א� ,בבוקר והיה ,ומלינו

 וכ� ,אתי האמת כי תדעו אז ,כהלכתו כתוב

 בבוקר ויהי .ההיא המערה דלת וחת� ,עשו

 בנו ואז ,כתוב ה"הוי ש� שכל וראו פתחו

 בחודש שנה ובכל .המערה אצל כנסת בית

 צרה בעת שנדר מי ש� יוצאי� ,ותשרי אלול

 עזרא של נשמתו על ש� נרות ומדליקי�

   קפב 'עמ !"אר �דר בספר ע"וע .ה"ע הסופר

  .המערה במעשה  

תלמיד : ל"ב כתב וז"א ס"תקע' ע סי"בש

מפני , חכ� אינו רשאי לישב בתענית

ומלמדי תינוקות דינ� , שממעט במלאכת שמי�

א דכל מי שתורתו "וכתב המג. כתלמידי חכמי�

ס "מ ס"ובחו. ז"ח א" בזה"אומנותו חשיב ת

ז "הביא מר� הבית יוס" דברי הירושלמי פ שלד

שלא , ג גבי שכיר אצל בעל הבית"דדמאי ה

ירעיב עצמו ולא יסג" עצמו מפני שהוא ממעט 

רבי יוחנ� אזל לחד , ממלאכתו של בעל הבית

מלמד תינוקות (אשכח ספרא אייניס , אתרא

, אמרו ליה דציי�, ל מהו כ�"א, )מעונה ומסוג"

מלאכת בשר וד� כ�  ומה א� כ�, ל אסור ל�"א

כ בש� "וכ. ה לא כל שכ�"מלאכתו של הקב

 ·.    ‚.  
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ã.  éî âäåðù úåðòúäì ìëá áøò ø"ç, åà øáëù äðòúä áøòá ø"ç ìåìà â' íéîòô àìå øîà

éìá øãð, ùéâøîå íòôáù úàæä åðéà ìåëé úåðòúäì úîçî äùìåç åéëå"á, éàùø úåùòì ò"æ

äøúä, éôàå' íãå÷ òéâéù íåé úéðòúä, åðéàã àìà ïðáøãî íåùî àì ìçé åøáãã.  

ä.  íå÷îá íéøîåàù úåçéìñ áøòá ø"ç, èáå åäåøîàéù íãå÷ äçðî úòîã äçðîä éåä øë"ç

]âî"à áäå"ã øôñá ïâ òèð éñ' éú"æ úéááå ìà óã ä' ò"á úåà æ'ä[. îå"î íéáø åâäð øîåì úåçéìñä êåîñá

úìôúì äçðî, ùéå íäì ìò äî åëåîñéù. ïëå àîò øáã.  

� "שמג וכ� פסק מור' המרדכי פרק האומני� סי

ב כתב בספר "וכיו. ה"ג ס"של' מ סי"בהגה בחו

נב דהסופרי� והמלמדי� והפועלי� ' חסידי� סי

, אסורי� לסג" עצמ� כדי שלא ימעטו ממלאכת�

ה חפ! בתענית היה מצוה "ולו יהיה הקב

א� לא שאל מאת� אלא שיכנעו עצמ� , אללישר

והאלהי� ] "ד"י' קהלת ג[שנאמר , ליראה מפניו

: ל"ז כתב וז"תרי' ובסי". עשה שיראו מלפניו

יהודא אי� היחיד מסג" עצמו בתענית ' אמר ר

אבל אד� שיצרו מתגבר  ,שמא יצטר� לבריות

והמלמד וסופר  ,עליו יסג" עצמו להכניע יצרו

. שימעטו במלאכת� ופועלי� אסורי� לסג"

למי ' ב דאפי"א סק"תקע' י סי"ב בברכ"וכיו

שצרי� להתענות , ח שחטא"שמחמיר לת

אי� להחמיר במלמדי , לכפרת עוונותיו

כיו� שממעט בלימוד התינוקות , תינוקות

ב כתב "וכיו. והוי גזל הרבי�, דחשיב טובא

' ד במעיל שמואל הל"הב[ה ד" רלב "השל

ד� שתורתו דא] ד"א ד" סה ע"תשובה ספ

אומנותו ועינו נפשו הגדול מחליש לבו 

ט 'ומתערבב רוחו שלא יוכל לעיי� היטב פש

 לעשות לו שקצוב ממה יותר יתענה לא ,עמוק

 לימות ידח� אות� ואפילו ,שחטא מה על

 .כול� כנגד ת"ת וכי ,קצרי� שהימי� ,החור"

 הדי� תעניות ס� עליו שקבל אחר אד� ואפילו

 תדיר בתורה עוסק ושאינ תשובה ובכל ,כ�

 והחרטה הוידויי� מ"ומ ,מעשהו וחושה ומהר

 ומה� והעיו� הלימוד מעכב אינו זה והצער

 על אלקיו את לעבוד מעצמו ויתבודד ,יזוז לא

 פט 'סי ח"חאו אמת זרע ת"בשו וכ� .כ"ע ,זה

 לו אי� חמורות בעבירות החוטא 'דאפי כתב

 ,תורה ביטול לו גור� א� בתענית לישב

 'עמ ]חנוכה חלק[ ח"ר 'הל ע"בחזו ד"והב

 ח"כ 'סי ח"או ב"ח א"יבי ת"בשו כ"וכ רנד

 ת"ס מידיו שנפל תינוקות מלמד גבי 'ז אות

 ימעט שלא כדי התענית מ� לפטרו דיש

 פטור הדי� ומצד והואיל ,שמי� במלאכת

 ימי ת"ובשו ,להחמיר רשאי אינו להתענות

 'מג לפטור א" כתב 'ט 'סי ח"או ידיד יוס"

   וכ� דבריו דחה ש� א"יבי ת"ובשו ,ותתעני

  .מג 'עמ תעניות 'ד ע"בחזו 'עי  

ת "וכמו שהעלה בשו: ש נדרי� פא"רא

ת קול "שו, מו' ד סי"נשמת כל חי חיו

ת "וכ� העלה בשו', מה ועו' ח סי"אליהו חאו

ת "טז והוכיח שכ� דעת שו' ד סי"א יו"א ח"יבי

ח סדר צו "ס כג ובבא"ד ס"ב יו"עלי� חרב פ

  ח "ר' ע הל"וחזר וכתב זאת בחזו. 'אות כ

  .ל"ואכמ. ה"רנ' עמ] בחלק חנוכה[  

על חג השבועות ' בריש ספרו בית ה' ועי

א "ר ע"הנדפס בספר בית הבחירה ד" ע[

דכתב דכח התפלה ביו� התענית , ]'אות ד

נפש ובלב נשבר ונדכה רוח נשברה  בעינוי

ומה ג� בעת מנחה שטוב ונכו� , גדלה עד למאד

, לעתור ולרצות ולשחר פני אבינו אב הרחמי�

  והביא עוד ש� תפלה מספר חמדת ימי� . כ"ע

  .ע דסתר דבריו"ויל, לומר בזמ� זה  

 „.  

 ‰.  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' äë  

å.  íà íéâäåð åúåàá íå÷î àéöåäì øôñ úäøå øòá"ç ùéùë åé'ã íéðòúî åàéöåé, íàå åàì àì

åàéöåé, ìëå íå÷î éðôì åâäðî ]úðâ íéãøå åà"ç ììë à' éñ' ï,' ï÷æ ïøäà éñ' ãî úéáå ìà íù úåà ä' éòå'

åéøáãá óã àî ò"á úåà èé[.  

æ.  äìåâñ äàìôð íåéì äæ ïîæì øáã äôâîå á"î àì àáé àìå äéäé, ìëá áøò ø"ç ïîæá äæ ç÷é

øôñîë åîù úåòáèî, åðééäã íà åîù íäøáà ç÷é òáèî à' ãâðë à,' á' úåòáèî ãâðë á,' ø'

úåòáèî ãâðë ø,' ïëå äàìä, í÷ìçéå çà"ë æì' íé÷ìç éåúðí æì' éðéî úå÷ãö åà æì' íééðò

éãîåì äøåú, ìòå ìë ÷ìç øîàé äæ éðà ïúåð ãòá ìë ìàøùé, éãòáå éðåìô ïá úéðåìô íééçì

íéáåè íåìùìå ]úéá ìà íù úåà æ' éòå' øôñ êøã íééçä, ä÷ãö íééçì òî' ìä' ù"õ úåà ô÷"æ ìéòîå ä÷ãö óìà

ñú"è[.  

  

úøúä íéøãð  

ç.  ùé íéâäåð úåùòì áùàø ùãåç úøúä íéøãð, íåùî åäãé î' íåé íãå÷ íåé íéøåôéëä.

åøîàå äæá"÷ ]øãñ éãå÷ô óã èîø ò"á[ éîã áééçúðù äôéæð åà éåãð úéáá ïéã ìù äìòî øàùé

éåãðá î' íåé ïéàå åúìôú úòîùð åëå,' êëìå íéâäåð úåùòì äøúä, øäæéå ïàëî êìéàå ìëá

åéðéðò àìù áééçúé ç"å úéáá ïéã ìù äìòî, åç"å àì òîùú åúìôú íéîéá íéàøåðä. íâäå

ìëáù äðùä ùé øäæäì äæá, êà íéîéá åìà àåä øúåé äù÷, êëìå íâ ïéà íéùåò äôéæð ]ïøåôéö

øéîù éñ' áé úåà åøå[. êëå äéä âäðî ìë ÷"÷ íøà äáåö íéìåãâ íéðè÷å íéùðà íéùðåæ óèå ]úéá ìà

óã ä' ò"à úåà ä'[. âäðîå éãéñç úéá ìà äéòá"÷ íéìùåøé ááåú"à úåùòì äøúä ìëá áøò úáù

ìëá äðùä ]ò"ò äëá"ç ñé' ô÷ú"à ñ"÷ áé[, ëøááå"é ]éñ' ô÷ú"à ñ"÷ àë[ áúë æîø äæì "àì ìçé åøáã

ìëë" ñ"ú ìåìà ]ïëå äëá"ç íù ñ"÷ èé[.  

  

 :ש� שמיר בצפור� א"החיד הגאו� ל"וז

 ,ו"ת ירושלי� ק"בעה חסידי� מנהג

 ה"זלה שרעבי שלו� ר"הר למעלת שראיתי

 התרת אחר השנה ראש שלפני סגולה ויחידי

 נזיפה לקבל רצו לא ,בישראל הרגילה נדרי�

 מטע� ,אלול חודש לפני ולא ה"ר לפני לא ו"ח

 אות� א� הזה יתו� בדור יודעי� אנו שאי�

 ,להתיר כדאי� יהיו הנזיפה המתירי� עשרה

 שיבואו וכיוצא הדור גדולי לבקש אפשר דלא

 ועוד ,ספק והתרה ודאי שהנזיפה נמצא ,להתיר

 לשמי� עולה תפלתו אי� יו� 'מ שהנזו" מטע�

 קללות התרת להתיר בחרו ולכ� .ק"בזה ש"כמ

 אותה עושי� היו זו והתרה ,נזיפה קבלת בלי

 בערבי ולפעמי� השנה ימות בשאר א"

 יעבור לא השנה שרא קוד� א� ,שבתות

 נהגו כאשר ונוסחה ,בעשרה מלעשותה

   'ועי .נוסחו ש"וע .כ"ע ,נופ� קצת בתוספת

  .יט ק"ס ח"כה  

' ! עמ"וגבי הנשי� כתב בספר דר� אר

קפב דמלפני� היה המנהג שהתלמידי 

  והיו , חכמי� הולכי� מבית לבית להתיר לנשי�

  .ות לה� על זה את שכר�הנשי� נותנ  

  

 Â.  

 Ê.  



åë    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

è.  ùé åâäðù úåùòì úøúä íéøãð óà ëá' ùãåçì áà, íåùî àåäù î' íåé íãå÷ ùàø äðùä

]éâäðî áøä äàâ"ï éáéúðáù íò úåà ãñ, ïëå éáéúðá íò éñ' àô÷ú ñ"á åòå' ïëå ðîáéâä øà"õ âäì"ø óñåé åéòù,

ïëå äéä âäðî å÷åøî åâäðá íòä éñ' á' áúëå íù åâäðã úúì ä÷ãö úì"ç íéøéúîä[.  

ãåò éðéðòá äøúää éò' ïî÷ì áìä' áøò ùàø äðùä éñ' ã' úåàî è'.  

  

ùàø ùãåç  

é.  ùàø ùãåç ìåìà åðéà ìç íéîéá â,' ä' æå' íìåòìå àåä á' íéîé.  

àé.  ùàø ùãåç ìåìà ìçù åîåé éðùä úáùá ùé ùíéøéèôî íéîùä éàñë, éðôî àéäù äøéãú,

ïëå éðôî ùéù äá úîçð íéìùåøé áéúëãë ùéàá øùà åîà åðîçðú åâå' íéìùåøéáå åîçåðú

]ùåáì, ëå"ë øäî"é ìéåå ïëù äëìä úçååø ìàøùéá ëå"ë úéáá ìà éåîç óã æ' ò"à[, ïëå âäðî éðá æðëùà, êà

âäðî úåãò çøæîä íéøéèôîù äéðò òåñäø ]øãñë ùä"ò éñ' ëú"ä ñ"àç[, åøçà äéðò äøòåñ åàø÷é

÷åñô ïåùàø ïåøçàå íéîùäî éàñë ]áá"é íù ôò"ã îâä' äëåñá ãð: ùéã øéëæäì íâ ø"ç ïëå éîìùåøéá

íéì÷ù ô"ç ä"ç[. éå"à ïéàã íéâìãî àéáðî àéáðì, êëìå àø÷é íéîùä éàñë ìòá äô ]áìùå[, ùéå

àìù åãéô÷ä äæá, àøäðå àøäð äéèùôå ]äë"ç éñ' ëú"ä ñ"÷ áë éòå' éñ' î÷"ã ñ"'÷ àé[.  

áé.  éî äòèù øéèôäå íéîùä éàñë, íà êøéá úåëøá úåðåøçà, åðéà êéøö øåæçì àåø÷ìå úà

úøèôä äîçðä, êà áåè àø÷éù çà"ë àìì äëøá. íàå øëæð íãå÷ êøéáù úà úåëøáä

úåðåøçàä, àø÷é íâ úà úøèôä äîçðä çàå"ë êøáé ]åæç"ò ã' úåéðòú îò' äëú éòå' øîåùä úîà éñ' âë

úåà á' åùáå"ú èáù éåìä ç"è éñ' ô'[.  

  

 להפטיר דכתב תצב 'סי ב"ח זרוע אור 'עי

 שחל אלול חודש בראש כסאי השמי�

 ,נחמה פסוקי נאמרו זו בהפטרה דג� ,בשבת

 שישו אוהביה כל בה וגילו ירושלי� את שמחו

 כ"וכ .'וכו עליה המתאבלי� כל משוש אתה

 ו"מהרי ת"ובשו רעח 'עמ ז"תקנ 'סי ב"ח ה"ראבי

 בפסיקתא אמרו א� .'ועו לח אות בפסקי�

 בתלתא מפטירי� המצרי� בי� ימי של דבשבתות

 ,דנחמתא 'בז באב 'ט אחר ומיד ,דפורענותא

 'התוס וכתבו ,דתיובתא תרתי מפטירי� ולבסו"

 ג"פי �"הרמב כ"וכ .המנהג דכ� :לא במגילה

 תלתא שהפטרת כש� ולכ� .ט"הי תפלה 'מהל

 הפטרת דוחה ,בשבת אב ח"ר כשחל דפורענותא

 .ד"בנד ה"וה .לא במגילה ש"וכמ כסאי השמי�

   ,לה ס"ס החדשות ל"מהרי ת"בשו כתב ב"וכיו

  .ת"ס קריאת 'הל סו" חיי� ארחות  

 אבודרה� דוד רבי בש� תכה 'סי י"בב

 אלול ח"ר או אב ח"ר אירע דכאשר

 תלתא של רהההפט לשנות שלא העיקר ,בשבת

 הפטרה בשו� דנחמתא ותלתא דפורענותא

 הקבועה בהפטרה מפטירי� אלא ,כלל אחרת

 בקי היה אבודרה� דוד ורבינו ובהיות .לשבת

 ח"בר להפטיר המנהג וכ� ,עליו סמכינ� ,גדול

 ולא סוערה עניה הפטרת בשבת שחל אלול

 דרבותא משחא בספר כתב ב"וכיו .כסאי השמי�

 'סי ח"כה ,א"ע כד ד" מצרי� נהר ,תקפא 'סי

   תפלה ובספר רכו 'עמ ע� נתיבי ,יג ק"ס תכה

  .תכד 'עמ תעניות 'ד ע"בחזו הביא ב"וכיו .זכה  

 Á.  

 ·˙ÎÂ 



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' æë  

âé.  íà ìç ùàø ùãåç íåéá à,' ïéà íéøéèôî øçî çåùã ïéàù åá äîçð, àìà íéøéèôî äéðò

äøòåñ, êà åàø÷é çà"ë ÷åñô ïåùàø ïåøçàå ìù øçî ùãåç ]øåî"í äâäá éñ' ëú"ä ñ"á ëå"ë úéá ìà

íù ò"á éòå' ùåáì éñ' ô÷ú"à ùå"ò éñ' ëú"ç ïëå éò' åæçá"ò ã' úåéðòú îò' çëú[.  

ãé.  ñðëðùî ùãåç ìåìà, øùàë áúåë íãà úøâà åøáçì, êéøö æåîøì áåúìéçú ù÷áîù åéìò

äðùì äáåè áúëú íúçúå ]úåùøã éøäî"ì ìä' ø"ä, äéìà äáø éñ' ô÷ú"à ÷ñ"à, èî"à úåà è,' øàá áèéä

÷ñ"é äëå"ç ñ"÷ ç"é[. ùéå íéøîåà áåúëéù "äìåú õøà ìò äîéìá áéèé êì äáéúë äáåè." ãòåîáå

ìëì éç ]íù úåà ã'[ áúë áåúëéã "äëæú íéðùì úåáø úåîéòð úåáåèå" ]ëå"ë úéáá ìà éåîç óã è' ò"à

úåà ë"à[. óéñåäå íù àåäã ïéãä ìëì ãòåî ìâøå, êåîñáù åì áåúëé åøáçì äëæú íéðùì øúåáè.

áåéèå÷éì éøäî"ç ]áä"ã âäðîá ìàøùé äøåú[ áúë æîø äæá "åìàùéå ùéà åäòøì íåìùì" ]úåîù é"ç

æ'[, ø"ú ìåìà, åìàùéå ïåùìá äìàù äù÷áå, ù÷áîù ùéà åäòøì íåìùìé åðééäå ìåìàá.  

  

 22' ו עמ"ט ח"וביאר ברכה זו בכתר ש

ה ספרי חיי� פתוחי� לפניו "דבהיות ובר

� ומשיב למבר�, מברכו בברכת השני�, יתבר

דמה בצע בריבוי השני� וה� , נעימות וטובות

ועוד כתב ש� דבחגי� מבר� . של צער ויגו�

איש את רעהו מועדי� לשמחה והשני עונה לו 

ד ד" קנג "מחזור ב' ועי. חגי� וזמני� לששו�

דמנהג זה , דתמה על הנוהגי� כ�' ב אות ו"ע

כי לא יש בו טע� ולא ריח , ה מבלי מלח'תפל

ר שאלת שלו� היא לברכה כי עיק, נוסח תפלה

למשל בחול שלו� עליכ� שמברכו , קאתי

ובועז יוכיח . לנוכח וחבירו משיב עליכ� שלו�

עמכ� לנוכח והשיבו ' ה] 'ד' רות ב[באומרו 

וכ� במועדי� אומרי� תזכה לשני� ', יברכ� ה

רבות ומשיב לו תזכה ותחיה ותארי� ימי� 

אבל זה השלי� מועדי� לשמחה סדר . לנוכח

וזאת אגיד , ועוד כתב ש�. י� הוא אומרהדבר

פ� 'א בכפר קונקוס'ת קושט"כי בהיותי בעי

ל היה חלוש "י ז'א פיזאנט"אצל הגאו� מהר

אצלו ושאל ' ומוטל על ערש דוי ונכנס אורח א

וסו" דבר אמר לא יאונה לצדיק כל , בשלומו

זיל . וגער הגאו� בו לאמר מה הדבר הזה, או�

' שיר המעלות וכו] קכח[קרי בי רב בתהלי� 

' אשת� כגפ� פוריה בני� כשתילי זיתי� וכו

הנה כי כ� יבר� גבר והיית אומר , הכל לנוכח

ועוד כתב . לא יאונה ל� כל או� ושפתי� ישק

, ה"דאי� לומר מועדי� לשמחה בר' ש� אות ח

' דמועד הוא לשו� ועד שהיו מתוועדי� ג

ה דלא "כ בר"משא, פעמי� לצאת לירושלי�

  , ה"וג� חג לא מצינו שנקרא ר, דאיקרי מוע

 .במקומו' וכנז, ה איקרי מועד"א דר"וי  

ויש שמקפידי� שלא לכתוב תיבת שלו� 

אלא , ה"במלואה דהוא שמו של הקב

והנה . ואי� מנהגינו לחוש לזה', כותבי� שלו

אמר : תלוי הדבר בהא דאיתא בשבת י' לכאו

ור לאד� שית� שלו� לחבירו בבית עולא אס

דש� גופיה , שלו�' שנאמר ויקרא לו ה, המרח!

ר יוחנ� דשמשו� "דא. בסוטה י' ועי. אקרי שלו�

' כי שמש ומג� ה' ה שנא"ש הקב"נקרא ע

אלא מעי� שמו , אלא מעתה לא ימחה, צבאות

ש שלו� "ש� דמ' וכתבו התוס. ה"של הקב

' מסולא חשיב ליה ב, דאי� מזכירי� במרח!

וכ� [ד ע� שמות שאינ� נמחקי� "סופרי� פ

ועדי" , דתנא ושייר' התוס' ותי, :]בשבועות לה

. מחנו� ורחו� דנמחקי� כדאיתא בשבועות

ד רבינו "תיח הב' ז סי"א ח"ת הרשב"ובשו

 Ë.  

 È.  



çë    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

יחיאל דאסור לומר שלו� של� באגרות משו� 

' כ בחי"וכ, דזימני� דנפלי במקו� הטינופת

כ אמאי לא "ה דאוהקש, בשמו: � שבת י"הר

. מנו הש� שלו� בכלל השמות שאינ� נמחקי�

טו כתב דלא מצינו ' סי' כלל ג' ש בתשו"והרא

ובכל אגרות כותבי� , מי שאוסר למחוק שלו�

י ששלו� הוא ש� "שלו� וזורקי� ונמחקי� ואעפ

ש דכתב דא" דהש� עצמו נקרא "וע', וכו

 י"ע אלא העצ� ש� שאינו כיו� ,שלו�

 הגבור הגדול כמו ל"הו ,כ� נקרא הפעולה

 אר� ורחו� חנו� והחזק האמי! האדיר והנורא

 נקט ש"דהרא וא" .שנמחקי� חסד ורב אפי�

 א� ,קדוש ש� הוא דשלו� כעולא להלכתא

 .שלו� ש� לכתוב חששו דלא הזכיר ז"בכ

 ט"הלק ת"בשו כתב ש"הרא לדברי ובדומה

 שמתו מי פרק ""הרי בדברי סז 'סי א"ח

 הוא כאילו אלא ה"הקב לש שמו אינו דשלו�

 ז"ולפ[ המרח! בבית לאמרו שלא לעני� שמו

 'ועי ].באגרות מלכתבו כלל חשש אי�

 דכינויי� דכתב ה"ה ש"ק 'מהל ג"פ �"ברמב

 לאמר� מותר ב"וכיו ונאמ� וחנו� רחו� כגו�

 וה� המיוחדי� השמות אבל ,הכסא בבית בבית

 בבית להזכיר� אסור נמחקי� שאינ� השמות

 לא אמאי תמה מ"ובכס .המרח! ובית הכסא

 שמות וכתב ,שלו� לומר דאסור הזכיר

 דפליג מא� אשכח� ולא ,דוקא המיוחדי�

 ח"והב .ע"בצ והניח ,מ"הלח ק"וכה .אעולא

 ש� בשבת 'התוס ד"ע נסמ� �"דהרמב כתב

 האל לומר אסור יהא דג� עולא ד"ע דהקשו

 ש� הת� אלא ,דשרי בזה אמר ורב ,הנאמ�

 אלהא דמתרגמינ� ,כיה אקרי לא גופיה

 'ועי[ שלו� אקרי גופיה ש� והכא ,מהימנא

 מתרגמינ� נ"ה דהא הקשו ועוד ].ש� ש"ברא

 סבר �"הרמב ולכ� .'וכו של� ליה דעבד

 'התוס 'ותי ',הגמ במסקנת נדחו עולא דדברי

 הוא דחיקא דשינוייא �"הרמב כדעת אינו

 נקטו ""והרי ש"הרא א� ,ה� דחויי� ודברי�

 וכדברי .להלכה והביאוהו ,עולא כדברי

 .ב"ס פה 'סי ח"פר הגאו� כ"ג כתב ח"הב

 של שמו הוא שלו� דאילו ש� כתב ועוד

 רבי על אמרו .יז בברכות והא ,ממש ה"הקב

 שלו� אד� הקדימו שלא זכאי ב� יוחנ�

 'בעו ב"וכיו ,בשוק נכרי ואפילו מעול�

 בשמו כ"כ ו"ח לזלזל רשאי� ואי� ,מקומות

 ע"וע .חכמי� כמה ודע כ"וכ .ה"הקב של

   א"יבי ת"ובשו ח"קפ 'סי אהר� זק� ת"בשו

   .כב 'סי ד"יו ד"ח  

 ו"רע 'סי ד"ביו להלכה כתב �"מור

�"והש ,בזה נזהרי� דיש בהגה ג"סי 

 בזה נזהרי� אי� העול� שרוב כתב 'ז ק"ס ש�

 הכס" ובנקודות ,ש"הרא ת"בשו כ"כמש

 ע"בצ ונשאר ,בזה להחמיר ראיה הביא

 א"מ ק"ס י"בברכ א"החיד והגאו� .למעשה

 מ� הוא דשלו� :י שבת א"הריטב ד"הב

 מלכתבו נזהרי� ואי� ,הנמחקי� השמות

 :לה בשבועות מוכח והכי ,רשות של באגרות

 ,נמחקי� שאי� שמות בהדי שלו� מני דלא

 .הרשות באגרות חסר לכתבו נזהרי� ויש

 נזהרי� המערב דבערי א"החיד הגאו� וכתב

 כ"וכ .כלל נזהרי� אי� תינובגלילו א� ,בזה

 ע"דבש וא" .א"ע ג"רצ ד" לאד� בככר עוד

 שלו� ש� להזכיר דאי� פסק פד 'סי ח"או

 ו"ח א"יבי ת"בשו כתב ,המרח! בבית כלל

 ,כלל כ� לתמוה דאי� 'ח אות טו 'סי ח"או

 של שמו דנקרא 'הנז ט"הלק ת"בשו כ"וכמש

 ,המרח! בבית להזכירו דאי� לעני� רק ה"הקב

 ספק איכא ,מפלוגתא נפקא דלא ל"את וא"

 נחשבת שלו� תיבת אי� שמא ,לקולא ספיקא

 דהלכה אפשר ,שנחשבת ל"ואת ,כלל לאזכרה

 בראש הש� להזכיר הדי� מ� דמותר ד"כמ

 לחבירו שלו� מלומר עצמו ימנע וא� .מגולה

 שנאה איבה לידי הדבר יגרו� ,ולמכירו

 ‰�‰Â 



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' èë  

ùéå íéøîåà ùíéëøáî ïë äùîçî øùò áàá ]øòù øëùùé øîàî íåé øáú ìâî[, åàéáäå äæì êîñ

éë "äùîç øùò áàá" àéøèîéâá "äáéúë äîéúçå äáåè." øàåáîå íéøôñá ÷ä' úìçúäã

úåööåðúä øåàä ìù íéîéä íéàøåð ìéçúî íåéî è"å áàá, æàîå äàìäå íéøøåòúî íéîçøä

]âäðî ìàøùé äøåú[. ïëå íéðòúîä î' íåé íéìéçúî èá"å áàá ]ëå"ë éðáá øëùùé øîàîá éùãç æåîú áà

øîàî ã'[. èå"å áàá àåä î' íåé íãå÷ ë"ä ìåìà àåäù íåé úàéøá íìåòä, îå' íåé íãå÷ äìò

äáùçîá åúàøáì. ëå"ë òøæá ùãå÷ áèééáå íéðô ìò è"å áàá óåøöáù ìù ùãåç áà àåä

"úëñä òîùå ìàøùé íåéä" ]ùòå"ò, ïëå áäåàá øùéìà íéèå÷éìá øãñ úåèî[.  

  

ïîæ äáåùú  

åè.  óà ïéàù íéæîøä éôåâ úåëìä, àéáà äîë îéæîø ùãåç ìåìà, æðä' íéøôñá íéùåã÷ä,

éãëá øøåòì úà àøå÷ä èòîá äáåùúì:  

à. àäð ìåãé åéúîù ìê ]úåîù ë"à é"â[, ø"ú ìåìà, éë ùãåç ìåìà ïëåî äáåùúì, ìëäå

íéëéøö áåùì äáåùúá çáåùã äæä, óà éî ùàèç àìù ïéåëúîá ]øòù íé÷åñôä øãñ íéèôùî éñ'

ë"â[àé.  

á. àéð ìéãåã åéãåã ìé ]äù"ù å' â'[, ø"ú ìåìàáé.  

 מותר ולכ� ,מדני� תעורר ושנאה ,ומחלוקת

 ש"וכ .'וכו מגולה שראשו למי שלו� �להקדי

 שלו� לכתוב להתיר רבי� חכמי� דכתבו ד"לנ

 ח"או מ"אג ת"ובשו .כ"אח שתזרק א" באגרת

 ברוב עצמו דהוא כתב 'ג אות 'מ 'סי ד"ח

 ,בשלמותו שלו� כותב ת"בד שמשיב מכתביו

 שהוא מחמת לשמרו בהכרח יזהרו זה מכתבד

 ש� א"ו ,שמור זה ג� יהיה הרי וממילא ,ת"ד

 שלא הוא הטע� דכל ,להתיר שיי� היה ממש

 לידי יבא שלא כדי באגרת שמות לכתוב

 א� ,בזיו� לידי יבא לא ת"בד ומכתב ,בזיו�

 באיזה להזכיר כשנזדמ� גמור בש� מ"מ

 "'בקו אלא כותבו אינו ת"ד של א" מכתב

 ,כ"כ ישמרו לאש פשרא פ"עכד ,א'ה במקו�

 רובו תרמו הדי� שמעצ� כיו� ,שלו� תיבת �א

 לחשוש טע� שו� אי� ,בזה נזהרי� אי� העול�

 וראיתי .ע"ועש ,לכתוב מותר ש� שא" ,בדבר

 שמו לכתוב א"שליט אלישיב ש"הגרי שמנהג

 1  ל"מהרי ,ח"תי 'סי !"תשב 'עי ע"וע .'שלו

 ד"והב ג"סי רעו 'סי ד"יו א"רמ ,נוראי� ימי�

 ,כח ק"ס ש� ש"בפת וכ� .279 'ע אומ! ביוס"

 ,פד 'סי ח"או ח"מקו ,טז 'סי יאיר חוות ת"שו

 א"תקפ 'סי המג� ובאל" 'ב ק"ס ש� ת"שע

   ת"ובשו ג"שי כלל 'א 'מע ח"שד ,א"י ק"ס

  .ה"כ 'סי ד"יו א"ח מ"הנדפ יהודה הרי  

 שערי בספרו א"זיע יעקב אביר והגאו�

 זה דבחודש ,בזה ביאר 'נ 'עמ ארוכה

 שיעשה ,שמה לנוס לאד� מקו� ה"קבה עשה

 נ"מש 'פי ובזה ,עוונותיו ונמחלי� תשובה

 וכדר� ,ציד צד לשו� מדה ,צדה לא ואשר

 צרי� לביתו טר" להביא בשביל צד שאד�

 אלוה חלק שהיא הנשמה מזונו בשביל לצוד

 צרכי בעבור השנה ימות שבשאר וכמו ,ממעל

 בחודש יעשה כ� ,לידו אנה האלהי� ,גופו

   מקו� ל� ושמתי ,נשמתו צרכי בעבור אלול

  .שמה ינוס אשר  

 ‡È.  



ì    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

â. ðàé ãåãìé ãåãåé ìé, ñ"ú íä ã' éãåé"ï, íäù î' åðééäå î' éîé úåçéìñä øî"ç ìåìà òåã 

äåé"ë.  

ã. ìîå ä' àêéäì àú ìêáá åúà ìáá êòøæ ]íéøáã ì' å'[, ø"ú ìåìà âé.  

ä. àãç ìúàèç åãçà ìäìåò ]àø÷éå ä' æ'[, ø"ú ìåìàãé.  

  

 ומרבי� בתשובה חוזרי� כשישראל ל"ר

 בלימוד ומשתדלי� ,טובי� במעשי�

 ידו את פותח ה"הקב אז ,המצוות וקיו� התורה

 ]'ז 'ג מלאכי[ הכתוב וכמאמר ,בתשובה לקבלנו

 ש"שה[ ל"רז ש"וכמ ,ליכ�א ואשובה אלי שובו

 ,מחט של כחודו פתח לי פתחו ]'ב אות ה"פ רבה

 ובפרט .אול� של כפתחו פתח לכ� ואפתח

 חובה זאת ע� אבל ,לרחמי� המסוגל זה בחודש

 מחט של כחודו פתח קוד� נפתח שאנחנו עלינו

 מחזור ,אליו ויקרבנו לנו יעזור ה"הקב כ"ואח

 עריש בספר ע"וע .לסליחות במבוא פי אמרי

 אביחצירא יעקב רבינו ,יעקב להאביר ארוכה

 )'הנז הפסוק 'המ( בשושני� ,שהוסי" 'א 'עמ

 עד רק באד� שב דלא דא" לומר ,תשוב 'גימט

 ושמח שש ה"הקב ה"אפ ,בשנה האחרו� חודש

   ועוד .ששו� לשו� ושושני� .ומקבלה בתשובתו

  .ישני� שבו ערו 'גימט ,בשושני� הרועה  

י בספרו נפש חיי� 'חיי� פלאג' והגאו� ר

רמזי� אלו אי� ' בג' פי, ו"אות ע' א' מע

ל "ש רז"והוא ע� מ, באו לרמוז על התשובה

דישראל , אלי� ונשובה' על פסוק השיבנו ה

ת אומר שובה אלי ואשובה "אומרי� כ� והשי

] ג"א י"שמות כ[ש "וז, ]א"כ' איכה ה[אליכ� 

' ד השיבנו ה"ל ע"י� אנה לידו דרוהאלה

ש במנחות דחתיר "ושמתי ל� מקו� היינו כמ

, אשר ינוס שמה, א"ת ויעול בהאי ה"לגגיה דחי

ש במדרש רות דהבעלי תשובה דומי� "פ מ"ע

לליסטי� שכבש� המל� בבית האסורי� וסתרו 

ואחד שראה החור פתוח ולא , הכותל וברחו

ושמתי  בפסוק אנה לידו' וכנז. תפשוהו, ברח

ומהפסוק . אליו' שישיבנו ה, ל� רומז לתשובה

ה "ש הקב"השני אני לדודי ודודי לי מורה כמ

ויבא הפסוק , דישראל ישובו ברישא, שובו אלי

אלהי� את ' השלישי ויכריע ביניה� ומל ה

�ו מוסי" לרמוז דאי "דוי, לבב� ואת לבב זרע

, אית אתערותא דלעילא, אית אתערותא לתתא

  . חו לי פתח כחודו של מחטש את� פת"כמ

  .נג' ע בשערי ארוכה עמ"וע  

ז בש� "חומת אנ� סדר ויקרא אות ט

' כ בבית אל ד" ח"וכ[ל "רבנו אפרי� ז

וביאר ש� דבעוד שהיה בית , ]'א אות ח"ע

המקדש קיי� כיו� שהגיע אלול היה כל אחד 

ת שבידו שנאמר מישראל חרד ושב מ� העבירו

א� יתקע שופר בעיר וע� לא ] 'ו' עמוס ג[

ועכשיו שאי� לנו קרבנות ראוי לכל ירא , יחרדו

. ח אלול ואיל�"וחרד לשוב ולחדש מעשיו מר

ר 'א דמוסר מעי"ש� הגאו� החיד' ועוד פי

בי� , דחודש אלול מוכ� הוא בי� לשוב מחטאתו

לקנות קדושה ולעלות במעלות תוכיות 

, ו אחד לחטאת לתק� אשר חטאוזה, שכליות

� '� ופרחי'ת מרווחי� ציצי'ואחד לעולה עליו

, ז בשערי קדושה ושערי תורה'כמעלות אח

והבא ליטהר מסייעי� , להוסי" תוספת טובה

י "א בספרו ברכ"ועוד רמז הגאו� החיד. אותו

ח "ה לעני� התרת נדרי� בר"א סק"תקפ' סי

ו� והגא. אלול והזהירות בנדר בכל חודש אלול

ו כתב דבא "אות ע' א' פ בנפש חיי� מע"מהרח

לרמוז דצרי� לשוב בתשובה בי� במה שחטא 

 ·È.  

 ‚È.  

 „È.  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' àì  

å. ìà çéì øáãå ëëì ]øáãîá ì' â'[, ñ"ú ìåìàåè.  

æ. àáå ïåéöì åâìà ìåéáù ]äéòùé ð"è ë'[, á' úåéúåà úåðåøçà ìù ìàåâ, áå' úåéúåà úåðåùàø

ìù éáùìå, åðééä ìåìà ]ãø"à øãñá ø"ä[æè.  

ç. æà øéùé äùî úà äøéùä úàæä ìä' ååøîàé ìøîà àäøéù ]úåîù è"å à'[, ø"ú ìåìà

òøôîìæé.  

è. àìåì éúðîàä úåàøì áåèá ä' õøàá íééç ]íéìäú ë"æ é"â[, àìåì úåéúåà ìåìàçé, äå÷ ìà ä'

]íù é"ã[ ìåìàá, ÷æç õîàéå êáì úøùòá éîé äáåùú ]õøà íééç íéìäú íù áäå"ã ùôðá ééçí òî' à'

úåà ò"å[.  

  

ובי� במה , קרב� חטאתז מביא "במעשה וע

דעולה באה , ז מביא עולה"שחטא במחשבה וע

  ה כתב "וברמזי אלול אות ל. על הרהור הלב

  .ה קשיא ורפיא"ימי� דר' דעולה חטאת סוד ב  

 ופירש ',ב אות סו" מטות סדר אנ� חומת

� וסופי .ל"רז ש"כמ באלול לשוב דצרי

 דבשמירת ,אוה הוא ,‰יעש Âמפי ‡היוצ תיבות

 ,של� וכסאו שמו ויהיה ,משיח יבא הלשו�

 והגאו� .בלשו� תלוי דהכל ,ה"או אותיות שהוא

 'פי ו"ע אות 'א 'מע חיי� בנפש פ"מהרח

 ש"וכמ ,התורה בלימוד להוסי" יש זה דבחודש

 דברי על אלא אד� של דינו תחלת אי� ל"רז

 מנת על לשמה תורה שילמד הוא והעיקר ,תורה

 לא אומרו וזהו ,עב ד" יומא י"רש ש"כמ לקיי�

 הכל אלא חולי� שיחת ידבר שלא ,דברו יחל

 כל ל"ר ,יעשה מפיו היוצא ככל ובתנאי ,בתורה

   ,אות� י�שיקי מפיו היוצאי� התורה דברי

 .כאמור לשמה תורה לומד דהיינו  

   .הגאולה שמקרבת תשובה דגדולה דידוע

  .ו"ע  אות 'א 'מע י'פלאג חיי� נפש  
 דאז וכתב ,ומצוה נגיד בספר צמח י"מהר

 חיי� ובנפש .מהגלות הניצוצות כל יצאו

 האומר כל אומר� דידוע כתב ו"ע אות 'א 'מע

 בחודש וביותר ,עוונותיו נמחלי� בכונה שירה

   טוב הדעת בע! ע"וע .לכל כפרה זמ� הוא כי הזה

 .יו� בכל השירה קריאת במעלת בשלח פרשת  

 עוד בזה רמז סו אות אלול וברמזי

   אמנתי'ה ולא'ל ת"ר של 'בגימט דנרמז

  .טוב'ב ראות'ל  

 אחי דע :א"ע 'ח ד" אל בית במחזור

 מעשיו שמתק� מי כל כי ,כנפשי אשר

 לראות ויזכה יירא לא לבו בטוח אלול בחודש

 לולא כי ,לראות האמנתי לולא ש"כמ 'ה בטוב

 לראות האמנתי אלול י"ע כי ,אלול אותיות

 ח"ל ד" ש� כתב ועוד .חיי� באר! 'ה בטוב

 שבנו עתה כי התמהמהנו לולא עתה כי ,א"ע

 עובר כשהאד� כי היא הכוונה ,פעמי� זה

 אי� עדיי� ,השנה כל עליה שב ואינו עבירה

 לא התשובה מניעת אבל ,העבירה גו" רק בידו

 יכול אינו היחיד כי ,חטא אשר עו� לו נחשב

 תיק� ולא ,אלו בימי� א� כי תשובה לעשות

 פעמי� שני לעשות צרי� אזי ,עצמו את

 גו" דהיינו ,עוונות 'ב בידו יש כי תשובה

 ,לעוו� לו נחשב תשובה עשה שלא ומה העוו�

 ,אלול אותיות שה� א'לול כי שאמר וזהו

 ימי כל עצמנו את אחרנו א� ל"ר ,והתמהמנו

   זה שבנו עתה כי אזי ,תשובה מלעשות הרצו�

  .כ"ע .פעמי�  

 ÂË.  

 ÊË.  

 ÊÈ.  

 ÁÈ.  

 ·˙ÎÂ 



áì    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

é  - åè. ìåìà, äéäéù ììàøùé àïåø ìúåçå åéøáù ìúåçå. àúî ìá÷òé åãñç ìíäøáà, á'

úåàñë èôùîì àãç ìå åãçà ìãåã, ãáàðå äæ áåçä ïî éåùòä àéå ìòùø àåé ìåðëù, äéäéå

íãàä àáåä ìäèî åáåäà ìäìòî úåùòì äáåùú åëå', éë éðà éúãáëä àú ìåá åúà ìá åéãáò

]úåîù é' à'[, åðééäå åìéôà íéòùø ñçäåíéî éðôá äáåùúä, íéîéá äìà úåðîãæä ùé íäì ]äìâî

úå÷åîò øãñ á÷ò, óã ô"ç ò"ã ùôðå íééç òî' à' úåà ò"å, ùò"ò úéááå ìà óã ç' ò"à úåà ç'[.  

æè. äàø éëðà åðïú ]íéøáã é"à ë"å[, ø"ú øùà àìåì äèá, àøù ðãâ ëì éìàøù, åðàù úäáåù

ððåëä. êëìå àì ïéúîé áåùì äáåùúá ãò äåé"ë àìà øáë øá"ç ìåìà áåùé äáåùúá ]éôåñ íéáðò

éñ' äì ãòåîå ìëì éç éñ' é' úåà ä'[.  

æé. "ìåìà" àéøèîéâá "äðéá", íùîã àáä äáåùúä åááìå ïéáé áùå àôøå åì ]éãåîò íéîù áäå"ã

áãòåî ìëì éç éñ' àé úåà è'[.  

çé. éøà"ä âàù éî àì àøéé, ïå÷éøèåð àìåì, øùà äðùä, éíå íéøåôëä, äàðòùå àáø. éî àì

àøéé ãçôî ä' øãäîå åðåàâ, éë ïúéð çäåùã åìåë äáåùúì, éë éàåìä äæáù ìëåé íãàä úå÷ðì

åîöò àöîéå åîöò é÷ð íåé ùàø äðùä ]úéá ìà óã ç' ò"à úåà å' íùá íéðåîã÷ä[.  

èé. åïúé àíúå ìíéîçø ìéðô, ø"ú ìåìà àåäù åñîìâ äáåùúì ìëì íäéáåù ]úéá ìà óã ç' ò"à

úåà ç'[.  

ë. äãåîå áæåòå íçåøé, ø"ú éôåñå úåáéú àéøèîéâ ìåìàá ]éøòù äëåøà øäîì"é àøéöçéáà îò' à'[.  

àë. àáåä ìäìòî åãîçð ìäèî, ø"ú ìåìà ]úéá ìà íù[.  

ëá. ååøîàé ìøîà àäøéù ìä,' ø"ú ìåìà òøôîì ]úéá ìà íù[.  

âë. åàáé àíäøá ìãåôñ ìäøù, ø"ú ìåìà ]úéá ìà íùèé[.  

ãë-äë. àìëå ìåîç åïúåð ììã, ø"ú ìåìà, ïàëîå úåøåäì ïúð úåùòì ä÷ãö éôë úáãð åáì

ìëá íåé çáåùã äæä øùàë âéùú åãé äáå àöîé éãë åúìåàâ ]úéá ìà óã é' ò"à úåà àìë[. ãåòå åæîø

äæá ]éøòù äëåøà îò' æì÷[ ä'õøà à'øù ä' à'êéäì ð'ïú ì'ê, ø"ú àéøèîéâ ìåìà, æåîøì ìò

úðéúð äãöä äæáù äëæé ééçì äåòä"æ äåòäå"á.  

  

 ארוכה בשערי ל"זצ יעקב האביר בזה

 שב א� השנה ימות דבשאר דא" יג 'עמ

 תשובתו נתקבלה א� ספק יש בתשובה האד�

 שלמה בתשובה שב א� ,אלול בחודש ,לאו א�

   הוא לולא ש"וז ,תשובהתו שתתקבל לו מובטח

  .תשובתי נתקבלה כי האמנתי החודש בזה ,אלול  

 ב"טו אות ב"סע 'ח ד" ש� כתב ועוד

 דידוע ,מחשבות חושב ספר בש�

 והגו" אברה� נקראת שהנשמה הזהר מאמר

 אברה� ויבא זה על ורמזו ,שרה נקרא

 דהנשמה הכוונה ,אלול ת"ר לשרה לספוד

 שנקרא הגו" על בוכה אברה� הנקראת

   בזכרו בתשובה וישוב חטא אשר על ,שרה

  .הדי� יו�  

  וככל הנראה , ש שכתב אוכל מלחמו"וע

  .ל אוכל לחמו"ס וצ"הוא ט  

 ¯‡È·Â 

 ËÈ.   Î.  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' âì  

åë. úåøúñðä ìä' àåðéäì åúåìâðä ìåð, ø"ú ìåìà, äæáù ùãåçä øôëî ìò úåøúñðä íäù

úåââùä, úåìâðäå åðì åðéðáìå íä úåùòì äáåùú íäéìò ïâåäë ]øòù êìîä óã è' ò"à áäå"ã úéáá

ìà óã é' ò"à úåà áì éçåúôáå íúåç îò' âðú éòå' åøôñá éøòù äëåøà îò' áî[.  

æë - çë. àéå ìé åé ìé, ø"ú ìåìà, ïëå àéå ìå åéå ìåùôð, øåàéáå äæì áúë øåæçîá úéá ìà ]óã

é' ò"à úåà áì[ ìëã øùà òâð úàøé íéäìà áìáå, àåáá ìåìà ïúéðä ìàøùéì áåùì åá ùîë"ë

äæá"÷ íùá ùøãî íìòðä øãñ éë àöú, ìòáä ùôð øîåà éåà éì éåå éì, ø"ì éåà åðì íåéî ïéãä

éåà åðì íåéî äçëåúä, øùàå àì úù åáì øîåà ìåìà ìåìà äîì, äáåùúä äîì, óà äúà ää÷ä

úà åéðéù øåîàå åì ìåìà, éåà åì éåå åùôðì.  

èë. éúî÷ àéð ìçåúô ìéãåã åéãåã ÷îç øáò, ø"ú ìåìà, ùãåçáã äæä éùä"ú éåöî åðéìöà

äôöîå áåùì åéìà áìá íìù ùôðáå äöôç ]úéá ìà óã ì"ç ò"à úåà ã'[.  

ì. åéðà àäìäðú ìéèéà ììâø äëàìîä ]úéùàøá ì"â é"ã[, ø"ú ìåìà, íàã ìéçúé äáåùúá

øî"ç ìåìà ãò àðòùåä àáø æåîøä úáéúá èàì"é ééäãåð ì' íéùìù ìåìà, à' øã"ä áã' íéîé

àîåéë àúëéøà, è' íéîé ïéáù ø"ä äåéì"ë, åé"ã íéîé ïî äåé"ë ãò òùåä"ø. ãò øùà áåùà ìà

éðåãà, òù"é äáåùúä úáø÷úî äìåàâä, éæàå åìòå íéòéùåî øäá ïåéö åëå' ]úéá ìà íù úåà å'[.  

àì. ìæî ùãåç ìåìà àåä "äìåúá", éôå' äæá ùîá"ð ]éîøéä ì"à é"á[ "æà çîùú äìåúá

ìåçîá", ùãåçáã ìåìà åìæîù äìåúá çîùú ìåçîá ìåçîéùë íäéúåðååò ìù ìàøùé ]øåæçî

éøîà éô àåáîá úåçéìñì, íùá øäî"à ÷ñðòæéìî öæ"ì[.  

áì. åìàùéå ùéà åäòøì íåìùì ]úåîù é"ç æ'[, ø"ú ìåìà, åìàùéå ïåùìá äìàù äù÷áå,

ù÷áîù ùéà åäòøì íåìùì ðééäåå ìåìàá ]éèå÷éì éøäî"ç åáä"ã âäðîá ìàøùé äøåú, éòå' ìéòì óéòñ

ãé. òå"ò øôñ éæîø ìåìà áúëù ÷"ë íéæîø íéøåù÷ä ïéðòì ùãåç ìåìà[.  

âì. äúàå êåìîú ìò ìàøùé åéëðà àäéä ìê ìäðùî, ø"ú ìåìà, àåäå ïéðò úëìîä á÷ä"ä

åðéìò ]èìîé åùôð éñ' áì úåà å'[.  

ãì. ìåìà éåìéîá, ìà'ó îì'ã àå'å îì'ã, èîéâ' îéà'ä àøé'ä, úåøåäì ïúð ïúéù åáìá úîéà

íåé ïéãä åéìò, íéùéå ìò åéðô úàøé ä' ãéîú ]èìîé åùôð íùàë[.  

äì. äðä ì'íë ì'úéöéö å'íúéàø à'åúå ]øáãîá è"å ì"è[, ø"ú ìåìà, çúéù÷æ íéîéá äìà

øäèéå åáì øåîùéå åéðéò ]éøòù äëåøà øéáàäì á÷òé òéæ"à îò' âð[.  

åì .åõîà àú ìåáá ìïòî úåú áêãé ëíåé ääæ ]íéøáã á' ì'[, ø"ú ìåìà äëáú ]éøîà íäøáà

ìï÷æ éðáø øà"õ âä"ø íäøáà éøøä ìåôø öæ"ì øãñ íéøáã[.  

 

 ,אלול לש� טע� שנת� ש�' יוע

 כי ,השדה תבואת ש"ע כ� שנקרא

 ערבי בלשו� וכ� ,תבואה ישאר לא אש

 ועיי� ,ה'גאלל לה קורי� תבואה ת'וסורי

ד ו  ימי בהיות .אללא ער� בערו� ע

 ותשובה רחמי� ,רצו� ימי ה� הזה החודש

   בספרו עוד' יוע .ה"הקב לפני וסליחות

  .'י 'מע נפשנו ח"הא  

 ‡Î.  



ãì    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

æè.  ïéðò ùãåç ìåìà àåä ïîæ á"ã ì' íåé, ïéãîå äãåî áñð÷ çàå"ë åàá íéãò, íâå úøéöéã

ùôðä àéä îì' íåé, àåäå øî"ç ìåìà ãò äåé"ë, òå"é äáåùúä äåä äéì ïè÷ë ãìåðù éîã ]ãòåî

ìëì éç éñ' é"à úåà è' åéëå"á àéáä øåæçîá úéá ìà óã ç' ò"á úåà é' íùá íéðåùàøä, éòå' îç"é[, ïëìå åðúð î'

íåé éðáì ìàøùé ìéáùá äáåùúä, ùàøî ãåçù ìåìà ãò íåé íéøåôëäáë.  

æé.  ùãåç ìåìà íéìåìë åá ìë éùãåç äðùä, àäë ìëã úåîé òåáùä íéìåìë úáùá íéëøáúîå

åðîî, ãåñéäå äæá, ùãåçã äæ àåä ãâðë ãåñéä, àåäå óñåé ÷éãöä äéäã ìëìëî úà åéçà, åîë ïë

ìë íéùãçä íéôöî åðåæéù åñðøôéå éåäéä íäì äîå÷ú äæî ùãåçä ]øòù êìîä áäå"ã è÷ìéåá óñåé

éöðéô òî' à' úåà àì[.  

çé.  ùãåçá ìåìà ùôùôé åéùòîá, äùòéå ïåáùç ùôð ìëá áøò íãå÷ åúëì ïåùéì ]äøåî òáöàá

úåà îø"â, äë"ç éñ' ô÷ú"à ñ"÷ ãë, ãòåî ìëì éç úåà é"æ, éòå' äë"ç âàìô'é éñ' à' úåà è'[, øäæéå áéùäì

åúîùð ïåã÷ôì äìéìá éìá äîåùú äîùàå, êëìå ùôùôé åéùòîá äùòù åúåàá íåéä äãåúéå

íäéìò, æîøå äæì ùî"ð ]àø÷éå ë"á æ'[ àáå ùîùä øäèå ]úéá ìà óã æì ò"á éðéã äáåùú úåà à'[.

øãñáå úåðååëä ïéðòá äæ éò' äë"ç øôåñ éñ' ìø"è ÷ñ"á.  

èé.  øùàá çùåùã äæ àåä úéøçà ìë äðùä, ïúé éçä ìà ìáå ùôùôì åéùòîá íð÷úìå, áåèå

úäìáåãã ìëá íåé ïîæ íéåñî éãë ùôùôì åéùòîá, ïéàå úåããåáúää äëéøö úåéäì øòéá ìå÷á

äòåøú äìåãâ. ïééòéå øãñá éøú"â úåöî äðîéå íúåà úçà úçàì àåöîì ïåáùç. úìòåúå äìåãâ

ùé äæá, òã"é äðåîù úååöîä áùçé åì åìéàë íéé÷ íúåà, ïëå êåú éãë òéåðå åãåîéìå íäá, íà

øáò ìò úçà äðäî ìåëé äð÷úì úåãååúäìå äéìò ]úéá ìà óã æ' ò"á éòå' óñåé õîåà éæðëùà éñ'

è÷úú"å[.  

ë.  ùéàä àøéä ãçôî ä' øãäîå åðåàâ, äãøç ùáìé ããåáúéå ìëá íåé íéîéî íéàøåð, úåçôì

äòù à', ñéåìëú äôé úåøáòá íãàù ùã åéá÷òá, îëå"ù ]ò"æ çé[. éàî ãáéúë ]íéìäú î"è å'[ ïåò

éá÷ò éðáñé, úåðååò íãàù ùã åéá÷òá íìåòá äæä, ïéáåñî åì íåéì ïéãä. åíâ íà åéä íéøåñéà

  

 ,יו� 'מ הסליחה ימי שנמשכו והטע�

 ,ה"לר 'א דרוש חיי� במצא ז"מו כתב

 העבירות דהיינו הנפש חולאי שכתמי דלפי

 שהאריכו כמו ,הגופות לחולי צד מכל דומי�

 מצינו ולזה .התשובה ענייני מחברי כל מזה

 ולהיותו ',לה תשובתה דהיינו הנפש שיצירת

 יו� 'במ היא ,דמי שנולד כקט� תשובה בעל

 כי ,יו� 'במ שנשל� הגו" יצירת כמו הסליחה

 כמו יו� באותו נולד כאלו דומה תשובה בעל כל

 לכל הסולח" ]'ג ג"ק תהלי�[ הכתוב שאמר

 ליה וסמי� ,"תחלואיכי לכל הרופא עווניכי

 זה וחדוש ,"נעוריכי כנשר תתחדש" ]'ה פסוק[

 הכתוב שאמר כמו ,הוא תשובה בעל של נעוריו

 איתא וכ� ".בקרבי חדש נכו� ורוח" ]'ב א"נ ש�[

 עד מתרפא שלא חולה גבי ,א"ע מא ד" בנדרי�

 כ"במש 'ועי ,העוונות כל לו שנמחלי�

 שטע� א"ע א"מ ד" נדרי� א"בח א"המהרש

 שעושי� מכיו� באי� שהייסורי� הוא הדבר

   בכדי בתשובה לחזור צרי� ולכ� עברות

  .העוונות שיתכפרו  

 ·Î.  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' äì  

íéì÷ ïúãîúäá åéäé úåúåáòë äìâòä. åøîà áø éñà ]äëåñ áð[. øöé òøä äìéçúá äîåã èåçì

ìù àéëåá, óåñáìå äîåã úåúåáòë òäâäì àðù' ]äéòùé ä' é"ç[ éåä éëùåî ïåòä éìáçá àåùä

úåáòëå äìâòä äàèç. éñå' ìâò"ä: òúåéø, éë àì ãáì äøéäæä úäøå ìò åôåâ ìù øåñéà àìà

ìò ìë éðéî äáéø÷ ÷åçùå, ìëáå ïôåà äéäéù, ìëå äùà àéäù äøåñà åéìò øåñà äá ìëá

íéùðä, õåçå åúåçàî åîàå åúáå, íìåë úååù øåñéàá, àãå à÷ò éë äøö äáåø÷ åîë äðéàù

åø÷äá. âìæ, ìë ïååò ìæâ ÷ùåòå ùáåëå øëù øéëù åäðéà åäééøæéáàå. ìïåù äòø, øáãî úåðâá

åøáç òà"ô øîåàù úîà, àåäå øåîç äãåáòî äøæ éåìéâ úåéøò úåëéôùå íéîã, ìòå äæ ååãé ìë

íéååãä ]äë"ç éñ' øú"â ñ"÷ àé[. òãéå íãàä íàã àì äùò äáåùú åòøôé åðîî íìåòá äæä íìåòáå

àáä àååìéô íéøáãá íéì÷äâë.  

  

, ד"ו בדר� חיי� פ"וכמו שכתב מהרח

ולמד כ� מהא דאיתא בסו" מדרש קהלת 

כי את כל מעשה ] "ד"ב י"י[פ "רבה עה

אמר , מאי על כל נעל�, "יבא במשפט האלהי�

ושמואל , רב זה ההורג כנה בפני חבירו ונמאס

ה בחגיגה "וכ. אמר זה הרק בפני חברו ונמאס

" ומגיד לאד� מה שחו"מאי , ועוד אמרו ש�: ה

שיחה יתרה שבי� ' אמר רב אפי, ]ג"י' עמוס ד[

הרי . מגידי� לו לאד� בשעת מיתה, איש לאשתו

, לקבל ענשו אחר המיתה על קלות עתיד' שאפי

א� כל . אינ� לא מדאורייתא ולא מדרבנ�' ואפי

א� א� שב , זה הוא רק א� לא שב בתשובה

, מוחלי� לו כל עוונותיו, בתשובה שלמה בחייו

הושע [וכמו שאמרו בילקוט . ואפילו החמורות

שובה ] "'ד ב"ש� י[בפסוק ] ב"רמז תקל

 כמה: ל"וז, בש� הפסיקתא רבתי' וגו" ישראל

, גדול כוחה של תשובה שמגעת עד כסא הכבוד

רבי יהודה בר סימו� . שנאמר שובה ישראל

אפילו , אלהי�' אמר שובה ישראל עד ה, אמר

תניא רבי . ק דשבועות ד" יג"ובפ. כפרת בעיקר

אומר כל עבירות שבתורה בי� עשה תשובה בי� 

וא� לאו , יו� הכפורי� מכפר, לא עשה תשובה

כי דבר ] "א"ו ל"במדבר ט[דתניא , אינו מכפר

יכול אפילו עשה , זהו הפורק עול, "בזה' ה

לא אמרתי אלא בזמ� , "עונה בה"ל "תשובה ת

ואמרי , ורבנ� דפליגי עליה דרבי. שעונה בה

בשאר עבירות מיתה מכפרת אפילו בלא ' דאפי

והני תלת א� , אחר שעבר יו� הכפורי�, תשובה

יתה וא� לאו אי� מ, עבד תשובה מיתה ממרקת

עברות ' הרי שאפילו א� עבר בג. ממרקת

וכמה גדולה . חמורות מיתה ממרקת בתשובה

רבי : היא התשובה שאמרו עליה בקידושי� מ

אפילו רשע גמור כל , שמעו� ב� יוחאי אומר

אי� מזכירי� לו , ועשה תשובה באחרונה, ימיו

אמר רבי אבהו : וכ� בברכות לד. שוב רשעו

אי� צדיקי�  במקו� שבעלי תשובה עומדי�

וא" דפליג הת� אדרב . גמורי� יכולי� לעמוד

אמר רבי יוחנ� כל הנביאי� כול� , חייא בר אבא

ואמר ריש . 'לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה וכו

גדולה תשובה שזדונות :] יומא פו[לקיש 

והאמר ריש לקיש , איני. נעשות לו כשגגות

  לא . גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות

  . כא� מיראה, א� מאהבהקשיא כ  

דכל , חילוק גדול מצינו בעני� התשובה

יו� הכפורי� , עבירות שבי� אד� למקו�

א� עבירות שבי� אד� , ותשובה מכפרי�

אינ� מתכפרי� עד שירצה את חברו , לחבירו

אלא ישנ� עבירות , ולא זו בלבד, :]יומא פה[

 ‚Î.  

 Í‡ 



åì    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

òãå êì ãåò, øùàëù áåùé àèåçä äáåùúá, éøä àåä äéøáë äùãç, àìå áåùçé åîöòì

àåäù íúëåî ïéàå äî úåùòì, àìà éøä àåä ÷çåî úà àèçä àìë äéä, åîëå áúëù ïåàâ åðæåò

ïåàâä ãéçä"à óñåéá úåìäú ]øåîæî ÷"â[ øåàáá ä÷åñô çìåñä ìëì éëðåò, åø÷çã íéùøôîä

é÷ã"ì øåáéã åðéà àéöåî éãî äùòî, ìòáäå äáåùú äùò äùòî øåáòì äøéáò. êéàå åøîà éë

éàãåá åøîåàá éåãéå äèøçå úáéæòå àèçä éåä äáåùú àéìòî, êéàå éåãéåä àåäù øåáéã ìèáî

äùòî äøéáòä, àìå ãåò àìà ïðéøîàã áô"á ïéùåã÷ã íàã øäøä åùúäá éøä äæ ÷éãö øåîâ

çëåîãë íúä. éúå' åøîàã æø"ì á÷äã"ä äùåò úà ìòáä äáåùú äéøá äùãç, àå"ë àåä äùòî

áø, æå"ù éëøá éùôð úà ä' ìàå éçëùú ìë åéìåîâ, øãäå ùøôî çìåñä ìëì éëðåò, úåðååòäã

íä ùôðá, øáåòùëå äøéáò íâô ùôðá ìëáå úåìéñîä íéùøùäå íéæåçàä úåîìåòá é÷ìçî

åðùôð, åîë êéøàäù áøä øéò ùéã÷å øäî"à éèðàìàâ æ"ì éôá' äùôçð åðéëøã. äæå ùî"ð

àôåøä ìëì éëéàåìçú, ìë íéîâôä øùà éëøãá úåîìåòä åîâôðù. ìàåâä úçùî éëééç

éìöðúù íðäâî, àìå ãåò àìà íàù àéä äáåùú äáäàî úåðåãæ åùòð åì úåéëæë, ò"ë ùòå"ò.  

שכלול בה� כמה וכמה , שבי� אד� לחבירו

כגו� שגזל את חברו , אד� למקו� עבירות שבי�

ובפרט , בדבר' והיה חילול ה, או הונהו בדברי�

א� החוטא הוא אד� גדול המפורס� ברבי� 

כגו� ', היכי דמי חילול ה.] פו[כהא דאיתא הת� 

לא זו , ב"ובכיו. 'אנא דשקילנא בשרא וכו

אלא צרי� לשוב , בלבד שצרי� לפייס את חברו

וצרי� לקבל , נוולרצות את קו, בתשובה שלמה

וראה . 'כפי חטאו לה, ענשו ויסורי� הראויי� לו

, שבא על בת שבע, ה"לפני� את דוד המל� ע

כל האומר דוד חטא אינו .] שבת נו[ל "ואמרו ז

ש "ילקו[ז אמרו רבותינו "ועכ. אלא טועה

] 'ג א"כ' ב1שמואל[פ "עה] ה"שמואל רמז קס

, תאנא דבי אליהו, "אלה דברי דוד האחרוני�"

בעשרי� ', אמר לפניו רבונו של עול� וכו

בכל , ושתי� שנה שנסתלקה רוח הקודש מדוד

ואוכל פיתו , יו� ויו� היה מוריד כוס דמעות

דרש . ועוד אמרו עליו בסנהדרי� קז. 'באפר וכו

לסוחר , למה דוד דומה, רבי דוסתאי דמ� בירי

אמר לי , ל כל האי ניטרד ההוא גברא"א. 'וכו

ואמר רבי יהודה . קביל עליה, י�קביל עלי� יסור

שישה חודשי� נצטרע דוד , אמר רב ששת

ופרשו ממנו , המל� ונסתלקה ממנו שכינה

  ומה אנו , ועליו אמרו שלא חטא. 'סנהדרי� וכו

  .נאמר בזה  

�: ל"וז, מר� במגיד מישרי� סדר ל� ל

 �לעזוב (ועל כ� הוי חזי למישבק ית

�כתיב אבל אנא לא אעבד כ� כמו ד, )אות

כלומר דמא� ', וכו" ברח דודי] "ד"י' ש ח"שה[

, ה"קמי קב) ששב בתשובה(דתב בתיובתא 

הנאות (ובתר הכי אזל בתר הנאי� וכסופי� 

ה "מ אהדרתיה בדחלתא ד"ומ, )ורצונות הגו"

ה אמר "והקב, )בכל זאת חוזר ליראת בוראו(

בורח מלפני (ג דתבר� מקמאי "אע" דודי"ליה 

, דאת ממשי� בתר גופאבההוא הנאה ) ה"קוב

שחזרת ליראה (מ כיו� דאהדרות� לדחלתי "מ

) שכאשר בורח(כההיא צבי דכד עריק ) אותי

אנא , או כעופר האילי�, מיהדר אפיה לאחורא

  אחזיר� (לא אשבוק ית� אלא אהדרינ� לדחלתי 

  ).ליראתי  

 ·˙ÎÂ 



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' æì  

àë.  ùé ìëì íãà ùôùôì ùôçìå îáåéùò áåùìå íäî úøùòá éîé äáåùú, ÷ôñå áòéäø êéøö

øúåé äáåùú, éë øúåé èøçúî òãåéùë äùòù åðéàùî òãåé, ïëìå ïáø÷ íùà éåìú êøöåä

úåéäì ø÷åéá úàèçî ]åðáø äðåé ùéø úåëøá, îø"à éñ' øú"â[. àúéàå úåáàá éáøã ïúð ]ô"ì[ ìëã

øáåòä áòéäø úçà ÷ôñá äìòî åéìò áåúëä àëéåì ùòåà éàãåá, ãöéë, íãà àèç òãåðå åì

åàèç àéáî úàèç òìñá úéøéùòå äôéàä ïåéãðåôá, ÷ôñ àèç ÷ôñ àì àèç àéáî íùà áá'

íéòìñ ]éøåàéá øâä"à äëå"ç éñ' øú"â ñ"÷ ãë[ãë. úòãå ìùä"ä óàã øúåî úåãåúäì ìò åéúåðååò

íåéá úáùä ]ìéòî ìàåîù ìä' ø"ä ñ"ã[ óàå ïéàù äàøð úåøåäì ïë, êà ëá"æ íéé÷é ìëì úåçôä äî

áúëù àåø÷ì ìàéðãá íé÷øô è' éå' äéîçðå íé÷øô ç' è' é,' ÷øôå ð"à íéìäúî, íééñéå ùîá"ð

]íéøáã é' é"á[ äúòå ìàøùé äî ä' êéäìà ìàåù êîòî, ãò úáæ áìç ùáãå ]íù é"à è'[.  

áë.  ùé íéâäåð éàáâäù æéøëî øçàì çðîä "åáåù íéðá íéááåù", âäðîå äôé àåä ]ëøá"é éñ'

ô÷ú"à ÷ñ"é, èî"à ññ"÷ æ,' òù"ú ÷ñ"à äëå"ç ñ"÷ àéäë[. øôñáå øúë ù"è ]ç"å îò' 12[ øòøò ìò âäðî

äæ, øùôàã ùéã ìä÷á ú"ç éùðàå äùòî, ïéàå äæ éåàø ùîùäù æéøëé íäì åáåù íéðá

éááåùí, åùåøéôù úåàøô úåøøùå áì. ïåàâäå ãéçä"à áúë ]áäå"ã øúëá ù"è íù, òå"ù áúëù ïë

íùá øôñ ãåãì úîà, àìå åéúàöî íù, ïéàå äæ ïéðòî øôñä æðä'[ ÷áù"÷ àòðö ïîéúá, øá"ç ìåìà åâäð

áøäù àäåá"ã íéááñî ìò ìë éúá úåéñðëä, íãéáå úåøâà ìù úåçëåú úåøäæàå úåøøåòúäå

íéîéì åðíéàø.  

âë.  ïåëð ãàî ùãåçáù ìåìà éùòáå"ú ïéåëé áèéä úëøáá åðáéùä úìôúá äãéîòä, øéëæäìå

äîë íúåîùî ìù äìà åèðù éëøãî ä' åúøåúå åàöéå úåáøúì äòø, ãåçéáå íà íä åéáåø÷.

 

פ "עכ ומעתה רמי על� למימר שיראה

בעשרת ימי תשובה שה� ימי רצו� 

דהיינו מיד בבואו מבית , לקיי� כסדר הזה

הכנסת בשחרית יבקש לעשות איזה מצוה 

האחרונה ' ויכוי� לתק� ה, ובפרט מצות צדקה

כ ללמוד תורה מה שיוכל אפילו "ואח, שבש�

כ "ואח, שבש�' תהלי� לתק� הו' לפחות ספר א

ידאג ויפשפש ישב בדד ויזכור לעצמו עוונותיו ו

וית� בלבו גדולתו יתבר� ופחדו ומוראו הגדול 

על כל בריותיו ואפילו מלאכי� יחפזו� ויקבל 

' ויתק� את ה. מוראו עול מלכות שמי�

, כ היא חכמת הקבלה"ואח. הראשונה שבש�

וא� לאו בר , א� יוכל ללמוד או לשמוע מאחר

הכי הוא ישמע מספר ראשית חכמה כי מעורב 

שיעור ששומע יראה שיעשה בו וכל , בו קבלה

ה יעשה "והקב. שבש�' רוש� והוא לתק� הי

למע� שמו שיתק� הוא כל מה שאד� עצמו אינו 

. 'וכו" דרכ�' גול על ה"ש "כמ, כ"יכול לכוו� כ

ויש עוד , ת"וכסדר הזה יעשה בכל יו� מעשי

ב לעמי האר! שאי� בה� תורה "תקו� כיו

אשרי ו, י התפלי�"וחכמה שיוכלו לתק� הש� ע

  ' רוח חיי� סי[אד� שומע להתנהג כסדר הזה 

  ].ק כה"ח ס"ד וכה"ג סק"תר  

ב אות "ע' מחזור בית אל ד" ח' ועי

  י וכתב בשמו "ד הברכ"ב דהב"טו

  .שמנהג הוא והשמיט דהוא מנהג טוב  

 „Î.  

 ‰Î.  



çì    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

øîàéå äìôú åæ: "éäé ïåöø êéðôìî ä' åà"à øåúçúù äøéúç úçúî àñë êãåáë øéæçäì äáåùúá

äîìù ìë éòùåô éìàøù, íììëáå øéæçú äáåùúá äîìù úà áô"ô, éë êðéîé äèåùô ìá÷ì

íéáù, êåøá úà ä' äöåøä äáåùúá. ëòå"ô äøîàé ïéá ø"ä äåéì"ë ]äìôú ãåãì øì' ãåã øîò éñ'

éø"á íùá øàä"é æ"ì, çî÷ úìåñ óã è"å òñ"ã, ãòåî ìëì éç úåà é"à, ùøäî"à çá"à úåëøá é. âì: åæçå"ò ìä'

úåçéìñä úåà àë[. áúëå åæçá"ò ]íù[ òãåðã äùòîä åðáá ìù øäî"í êéùìà àöéù úåáøúì

äòø, òå"ô úàøåä åðéáø øàä"é öæ"ì ììôúä åéìò åéáà æðë,' òúôáå íåàúô øæç äáåùúá

äîìù. éäéå ïåöø éùäù"ú øéæçé úà ìë éòùåô ìàøùé äáåùúá äîìù åòãéå éòåú äðéá çåø,

äàìîå õøàä äòã úà ä' íéîë íéì ëîíéñ ]äéòùé é"à è' òå"ù ÷åñô á'[, ò"ë.  

ãë.  ùé åâäðù úåùòì ïå÷éú úøë ùãåçá ìåìà ]åâäð íòä ìåìà éñ' ã' ëå"ð åùá"ú ùîù ïâîå ç"â åà"ç

éñ' æð úåà à' áäå"ã ïî÷ì éñ' á' â äøòä'[.  

  

úéðòú ùãåçá ìåìà  

äë.  ùé íéðòúîä ùãåçá äæ, øî"ç ìåìà ãòå äåé"ë àåäù ùãåçä ïåøçàä äðùäî úåùòì

äáåùú ìò äî íâôù ìëá äðùäåë, íåìùúìå íéòáøàä úåéðòú íäù ãâðë î' íåé ìù äùî

åðéáø ò"ä ìéçúé éî"æ æåîúá êìéàå åøáúùðù úåçåìä, øàåáîëå ìéòì óéòñ  ãé éáâ úáéúë

úåëøáä. íåéîå é"æ æåîúá ãò ø"ç åìàì, íà òøéà úéðòú àåäù äáåç åìéáùá, ïåâë íåé äðùä

úøéèôì åéáà åîàå åà úéðòú íåìç ìëå åéë"á, íðéà íéìåò ïéðîì, êà øî"ç ìåìà ìëä äìåò,

íéîéã äìà íéùãå÷î øúåé, íäáù äéä äùî øäá íäå éîé ïåöø ]ìéòî ìàåîù ìä' ø"ä ñ"à éøáãî

ìùä"ä[. ìëìå úåçôä äðòúé íåé åà íééîåé áíéîé åìà, ãáìáå äéäéù ùåôùôá íéùòî úåùòìå

øãð àìù áåùé ãåò äìñëì ]äøåî òáöàá úåà îø"æ úéáå ìà óã î' ò"á úåà èé[ éøùàå éî ùáåìù ÷ù

áùåéå ìò øôàä äëåáå ìò åéúåðåò ãéôñîå íäéìò äãåúîå éëáá íéé÷îå øä"ú ìù äáåùú,

úúéðò, ù÷, åøôà áäéë äãôñ ]ìéòî ìàåîù íù ñ"â[, åúìòåú ÷ùä äìåãâ ãåàî ]íù ñ"ä, åòé"ù[.

ø÷éòå úéðòúä àåä äðëä òéðëäì åôåâ áåùì, íàå äùòé úéðòúä ãáì éìáî ùíéùé ìà åáì úà

øùà àèç áåùìå, èòîë àì äùò àìå íåìë ]äøåî òáöàá éñ' å' úåà ò÷"ã, éòå' ìéòì éáâ úéðòú

øòá"ç[. íåéëå äù÷ù úéðòúä, øãñé ìë íãà åîöòì øãñ åùúäá, ïä úéðòúá, ïéá èåòéîá

äìéëà ïéìéùáúá ìâøåäù íäá ïäå úòéðîá øùá ïééå úåøéôå åéëå"á, ïäå úðéúðá ä÷ãö,

ãåîìúå äøåú ãâðë íìåëæë ]óñåé õîåà éæðëùà éñ' ë÷úú"á[. éòå' ìéòì ñ"â ïéðòá ú"ç éãîìîå

úå÷åðéú ïëå íéøéëùä ïéàù íäì úåðòúäì.  

  

ד "והב[ה הקדוש ד" רלב "לוכתב הש

פ ד" סה "תשובה ס' במעיל שמואל הל

ימי� ' פעמי� בשנה ג' דכל המתענה ד] ג"ע

, ה כל עוונותיו"לילות מוחל לו הקב' רצופי� וג

כי בכול� אירעו , בטבת' י' ט' ואלו ה� ח

  וקוד� , ט דתמוז"ח י"ז י"וי, מאורעות לישראל

  .ימי תשובה' ה ובי"ר  

ובפרט שבחודש אלול יכול לזכות לדעת 

 ÂÎ.  

 ÊÎ.  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' èì  

åë.  ìë úéðòú àìù ìá÷ ãéçéä  åîöò ìòãåòáî íåé, åðéà úéðòú ]ù"ò éñ' ñ÷ú"á[, êà ìéâøä

úåðòúäì úøùòá éîé äáåùú åà íåéá ïåùàø ìù úåçéìñ áøòå ùàø äðùä ïéà êøåö ìá÷ì úà

úéðòúä, íéìáå÷îã íéãîåòå çëî íâäðî ]ééç íãà ììë ì÷"á éñ' ä' úéáå ìà óã î"à ò"à úåà ã'[. àê

áúë óëá íééçä ]éñ' ô÷ú"à ñ"÷ âñ[ ãëá"æ áåè äëá"â ìá÷éù ìò åîöò úéðòúä.  

æë.  íñøôîä åîöò íéøçàì àåäù äðòúî ìéáùá çáúùäì äæá, ùðòð ìò êë. ìáà íà åðéà

äùåò úàæ øàôúäì àìà íéù÷áîù åðîî ìëàéù, øúåî øîåì äðòúîù ]ééç íãà úéáå ìà íù úåà

å'[. ëå"æ åðéàùë äðòúî ìéáùá ääáåùú àìà ïå÷éúì åùôð, êà íà äðòúî ìéáùá äáåùúä,

éàùø íñøôì ìéáùá åãîìéù åðîî íéøçà ]úéá ìà íù úåà æ' íùá ÷ìä"è éñ' î÷"á[, êà ç"å àìù

äàâúé äæá.  

çë.  áåè ÷åñòì úåðáø÷á íåéá úéðòúä íäéðùå ãçàë íéáåè, úéðòúäã àåä ãåñ øãñå

ïáø÷äçë, åáìçå åîãå åìçä ïéìåò çéøì çåçéð äì' ]éò' äæá"÷ øãñ úåîù óã ë' ò"à áåøãñ äîåøú óã

ð÷"â ò"à, úéá ìà íù úåà é"á[.  

èë.  äìôúä äéåàø àéä øúåé ìëî íåéá úéðòúä, áåèå ììôúéù äìôú åæ ]éò' úãîç íéîé ô"à ìåìàã

óã ò"å úéáå ìà óã àî ò"á úåà áë[:  

  

ים    ִרּבֹון מ  ל  עו  ִ   ה   ָ י ָ  ֹ  ֵ  א ל ה  ים ֱ  ֹ א ל ה  ִ   ה  ֹ  ֱ נ י ָ  ֲ  ֹ ֵ  ו א דו  ים ַ  נ  א דו  ֲ  ֹ ִ   ה  י ,ָ  א צ  מ   ִ  ה   ֲ ַ ר   ל'ַ  ּ ו  צ   א'ּ ֹ  ֵ ב  ר' ֹ  ֵ יו 
ש       רבון עו  ל ך    ,ה'ְ  ֹ  ֶׂ ו  ֶ  ְ מ  ר ֶ  ח  ב  ָ  מ   ְ ר ֻ  ח  ב  ָ  נ   ְ כו ת ,ִ  ל  ְ  ּ  מ  ב  ש   ַ  ל  ת  מ   ּ ֵ ׁ ה   ַ  ְ ִ ר ַ  ּ ש   ע  ׂ ֶ ב    ֶ ת ּ ְ ירו  פ  ִ   ֹ  ס  ה ְ  ימ  ל  ָ  ב     ִ ְ ּ,
יד ג   ּ ִ  מ  ית ַ  אש   ר  ׁ ִ  מ    ֵ ית ֵ  ח ר  ֲ  ִ  א  ן ,ַ  ת  ו  נ  ֵ  ה  י   ַ ּ ֹ  ר   ם'ּ ְ ַ ב   ם  ְ ך  'ּ ֶ ֶ ד   י  מ  ַ ִ  ו ב   ְ ים ּ  ז   ה ַ ּ ִ  ע  יב  ת  ָ  נ    ִ ר ,ְ  ׁ ֶ א ש   א ֲ  ר  ָ  ב   ר ּ ָ י צ  ַ  ו   ָ ְ
ת ם ֶ  א  ד  א  ָ  ה   ָ יב ָ  ט  ה  ִ   ל   ֵ ו   ְ  מ  ר ב ִ  ּ ֹ ע  יו ּ ְ ֹ ב   ד  ָ   ח ס   ָ ל א ,ֲ  פ  ץ ְ  ֹ ו  ּ ֹ י ח   ְ ת ַ  מו  ת ּ ְ ֹ  ב   מ   ֵ ה  י ,ַ  ּ ם ּ ִ כ   ו בו   ִ  א  ש  ׁ ּ   ֹ ב   ְ ּ

יו כ  ר  ד   ָ   מ   ָ ְ ּ י ה ִ  ח  ָ ָ  ו  ין .ְ  י מ  ִ   ו  קו   ְ ָ  ד  ה ִ  ְ  ֹ צ  ו ט  ש  ָ  פ    ּ ׁ ל ּ ְ ב   ק  ּ ֵ ל   ַ ים ְ  ב  ִ   ש   י ,ׁ ָ ז ה  ֹ ל א ּ ִ כ   ָ  ב   ל א ּ ָ ץ ְ  ֹ ו  ק   ּ ַ ש   נו ת ׁ ִ ֱ  ּ  ע 
י   נ  ל א ָ ִ  ע  יר ְ  ֹ ו  ת   ס  ּ ִ  ה   ְ נ יו ִ  ָ   פ   ו   ּ ָ נ  מ   ּ  ּ מ  ֶ עו   ִ  ּ ו   ש   ּ ְ  ֹ ו ב  ַ ׁ  ְ יו ּ  ל  ָ   א  ע ֵ  מ  ַ  ש   ָ ׁ:  

ן    ְיִהי צו  נ יך   ָ  ֹ  ר  פ  ל   ָ ֶ   ָ מ  ְ ּ ה ,ִ  ה ו  י ְ  ָֹ  י  ַ  א ל ה  י ֱ  ֹ ֵ  ו אל ה  י ֵ   ֹ ת  ַ  א בו  ל  א ,ֲ  ֹ  ּ ֹ ש   ב א ׁ ֶ ֹ  ת   ט ּ ָ פ   ש   מ   ּ ָ ב   ְ ׁ ִ ת ּ ַ ּ ך   ֶ  א  ד   ב  ּ ֶ ָ ע   ְ  ַ,
י    יהי נ  צ  ֵ ִ  ו ר  יך   ּ  ְ ח מ  ר  ֶ   ָ ב    ֲ  ַ ים ּ ְ ב   ר  מ   ּ ִ  ה   ֻ ְ י ,ַ  ּ נ  ל  ב   ק  ֵ ִ  ו  ְ ּ  ַ י ְ  ת  ו ב  ש  ת  ִ  ב    ָ  ּ ׁ  ְ נ יך    ֹ  ז את ּ ִ פ  ָ ֶ   ָ ל  ל ,ְ  א  ַ  ו  י ְ  נ  יכ  ל  ש   ֵ ִ  ת     ִ ְ ׁ ַ ּ

נ יך   פ  ל   ָ ֶ   ָ מ  ְ ּ רו ח   ִ  ך   ְ  ּ  ַ ו  ש   ד  ׁ ֶ ָ ק  ל ָ  ְ ח ַ  א  ק   ּ ַ ת   י ּ ִ נ   מ   ּ ִ מ  ֶ י .ִ  ּ ך   ּ ִ כ   כ   ר  ּ ֶ ָ ד   יך   ּ ַ ְ א ר  ה  ֲ  ִ  ְ ל   ַ ך   ְ  פ   ּ ֶ ָ א  ך   ַ  ג  ה  נ  ְ  ָ ו מ   ָ  ְ ִ ם ּ  ח  ר  ֵ  ל   ַ ל ְ  ַ  ע 
יך   ת  י ו  ר  ֶ   ָ ב    ֹ ּ י ,ּ ְ ִ ה ּ ִ כ   ת   ּ ָ א  ה ַ  ה ו  ב ְ  ָֹ  י  ח  ֹ  טו  ל   ס  ּ ָ ו   ַ ב ְ  ר  ַ  ו  ד ְ  ס  ֶ  ח  ל ֶ  כ  ָ  ל  יך   ְ  א  ֶ   ָ ק ר  יך   . ֹ ְ ח מ  ר  ֶ   ָ ו ב   ֲ  ַ  ְ ים ּ  ב   ר  ּ ִ  ה   ַ  ָ

ז עושה "ועי, מה שלא הגיע והצליח לדעת

לבושי� לנשמתו ונצול מכל הצרות ובורחי� 

  בית אל , ממנו כל המשחיתי� שאינו ירא מה�

 .'א אות כ"ע' ד" ט  

לכל הפחות ה "ולכ� יש מתעני� קוד� ר

פסיקתא סדר פנחס [דאיתא , תעניות' ד

דבכל הקרבנות נאמר בה� ] ב"ד" קלו ע

שיעשה , והקרבת� ובראש השנה ועשית�

ולכ� בעינ� , האד� את עצמו קרב� בראש השנה

י התענית "וע, ימי� לביקור מפני המומי�' ד

  דומיא דקרב� , יפשפש במעשיו ויבקר עצמו

  ].ז בש� זכרו� משה"עט[  

 ÁÎ.  



î    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

י נ נ  ת ֲ ֵ ִ  ע  ע  ֵ  ב   נ ה ּ ָ עו  ְ  ֹ ָ  ו ב  ז  את ּ  א ִ ו   .ַ ּ ֹ  ה  ֵ  יה  עו ט   י ִ  ּ  מ  ב   ל  ּ ִ ח   ְ י ֶ  מ  ד  ִ  ו   ָ ט ְ  ע  מ  ת  מ   ֵ  ה   ַ  ְ ִ י ַ  ּ ית  נ  ע  ת  ִ  ב     ִ ַ  ַ ו ב ,ּ ְ ש  ׁ ּ  ח   ָ
ל ב   ק  ּ ָ ו מ   ֻ  ְ ה ּ  צ   ר  ּ ֶ ו מ   ֻ  ְ נ יך   ּ  פ  ָ ֶ   ָ ל  ל ב ְ  ח  ֶ  כ    ֵ נ  ח ּ ְ ל ֻ ּ ָ מ  י ַ  ע  ב   ּ ֵ ג   ח ך   ּ ַ ב   ז  ֲ  ָ מ  ַ ּ ן ,ִ ְ  ק   ת  ּ ֵ ל   ַ ה ְ  י ַ  מ  ת   ג מ  פ   ּ ִ ש    ְ  ַ ָ ּ ֶ ׁ

ך   דו ת  ח  א  ְ  ָ ב    ּ  ְ  ַ י ,ּ ֶ ת   נ ת  ּ ִ ו   ַ י  ּ  מו ם ְ ָ  ש   ד  ק  ׁ ֵ ב  ְ  ָ ם ְ  י  מ  ַ ִ  ש   י ,ׁ ָ ת   ג מ  ּ ִ ו פ   ְ  ַ  ָ ת ּ  ו  ד  מ  ּ ֹ  ב    ִ ת ּ ְ נו  יו  ל  ע  ְ  ֹ  ֹ  ה   ֶ י ,ָ  ת  ל  ק  ל  ק  ִ  ו   ְ  ַ  ְ  ִ  ְ
ת רו  ינו  ה ִ   ֹ  ֹ  צ  ש   דו  ק   ׁ ָ ה   ֹ ְ ּ י ,ַ  ת   נ ע  ּ ִ ו מ   ְ  ַ ָ ב ּ  ו  ט  ּ ֹ  ה  ע ַ  פ  ש    ה  ַ  ו  ֶ ּ ׁ  ַ או י ְ  ר  ָ  ּ  ה  ב א ָ  ֹ  ל  ם ָ  ה  ֶ  ב   י ,ּ ָ ת   ב  ח  ר  ה  ּ ִ ו   ְ  ַ ְ  ִ בו ל ְ  ּ ְ ּ  ג  

ך   ל  ֶ  ְ מ  ן ֶ  פו  צ   ּ ָ ֹ  ה  י ,ַ  ת   ח  ל   ש   ּ ִ ו   ְ ַ ּ ִ ׁ ג ל ְ  ֶ  ר  ר ֶ  ו  ש   ֹ  ה  ּ ׁ ר ַ  ח מו  ה  ֲ  ֹ  ו   ַ ר ְ  ע  ב  ֵ  ל   ַ ד   ְ  י ה'ׂ ְ ֵ ש   ו ח  פ  ִ  ת    ּ ּ ם ,ם'ּ ַ כ  ר  ד  א  ֵ  ו  ְ ְ  ֶ י ְ  פ   א  ּ ִ ב    ַ ְ ּ
ם ס  מ  ר  א  ֵ  ו   ְ ְ  ֶ י ְ  ת  ח מ  ִ  ב    ָ  ֲ ה ְ ו   .ּ ַ ת   ּ ָ ע  ה ַ  מ   ָ ל  ו ת ָ  ּ מ  ּ  א  י ַ  ּ י ּ ִ כ   נ  ל  ֶ ִ  ת  אכ   ְ ש   ּ ֹ  א  ֵ  ׁ ה  ה ָ  ל  דו  ג   ָ  ה   ֹ ְ ּ ז  את ַ  י ,ַ ּ ֹ  ה  יר ּ ִ כ   צ  ִ   י   ְ

יך   פ   ּ ֶ  ָ כ   י ּ ַ נ  ה ,ֲ ִ  א  ַ  ו מ  ן ּ  כ   ס  ּ ָ י   ְ ך   ִ  י ,ָ  ְ ל  ה ּ ִ כ   מ  ָ  ר  י  ִ נ  ח  ק   ֵ ִ  ת   ָ ּ ל ,ּ ִ כ  או  ֵ  ל  יע   ְ  ֹ  ג  ִ   ַ י  יך   ְ  פ   ּ ֶ  ָ כ   י ּ ַ ל ּ ִ כ   ַ  ת אכ  י .ֹ   ַ  א ל ה  ֹ  ֱ,
ֱ   ּ י ה מו   י ָ  נ א ֶ  ל  ַ  ע  יך   ָ  ח מ  ֶ   ָ ר   ֲ ל ַ  ז ה ַ  א  ב  ְ ֶ  ת   י ּ ִ ת   נו  ּ ִ ע  ל ַ  ֹ  א  ַ  ו  ל ה ְ  ע  ֶ  ת    ֲ י ּ ַ ל  ַ  ע  ך   ָ  מ  ֶ  ָ ז ע   ְ ל ַ  א  ַ  ו  י ְ  נ  ל  מ  ג  ֵ ִ  ת    ְ  ְ ִ ּ

י ד  ב  ע  מ  ַ  כ    ַ  ֲ  ַ ֱ  ֹ ו א מ ר ּ ְ ך   ֶ  א  ל  מ  ָ  ְ ל   ְ  ַ ית ְ  ח  ש   מ   ִ   ה  ְ ׁ ַ י ַ  ּ ו ב .ּ ַ ד   ש  ׁ ּ  ו  י ְ  ל  ַ  ע  ים ָ  ח מ  ר  ִ   ב    ֲ  ַ י ּ ְ נ ת  ח  ת  ל  ִ  ו   ָ ִ  ְ  ִ ין ְ  כ  ִ   ת   י ּ ָ ב   ּ ִ ל   ִ
יב ש   ק  ת  ׁ ִ  ו   ְ  ַ נ יך   ְ  ז  י ,ָ ְ ֶ   ָ א  י ּ ִ כ   ח ר  ֵ  א   ֲ י ַ  ו ב  ִ  ש  י ׁ ּ  ת   מ  ח  ּ ִ נ   ְ  ַ י ,ִ  ח ר  א  ֵ  ו   ֲ  ַ י ְ  ע  ו  ד  ִ  ה  י ִ ּ ָ ְ ת   ק  פ  ּ ִ ס   ְ  ַ ל ָ  ך   ַ  ע  ֶ  ְ י ר  י ,ֶ  ת   ש   ו  ּ ִ ב  ְ ׁ  ֹ ּ

ג   י םְ  ַ ו  ת   מ  ל  כ  ּ ִ נ   ְ  ָ  ְ י ִ  י ּ ִ כ   את  ִ  נ ש    ָ ׂ ת ָ  פ   ר  ּ ַ ח  י ֶ  ְ עו ר  ָ  נ  ה .ְ  ּ  מ   ֶ ו ב  ּ  ַ ם ּ  ד   ּ ֵ א ק   ַ נ יך   ֲ  ה ו ה ָ ֶ   ָ פ  י ְ  ָֹ  י  ַ  א ל ה  ה   ֹ או   ,ֱ  ֹ ָ  מ 
ה פו א  ָ  ר  ש    ְ ּ  ק   ּ ֵ ׁ א ב   ַ י ,ֲ  ך   ּ ִ כ   ר  ֶ  ְ ד   נ יך   ּ ֶ י ָ ֶ   ָ ב  ע  ד  ֵ  יו  ך    ֹ  ְ מ  ֶ  ָ ש   ם ׁ ְ ו ב  ש  ָ  ב    ּ ׁ יך   ּ ְ ל  ֶ   ָ א  ת ֵ  ו  ש  ע  ׂ ֹ  ל   ֲ ים ַ  חו ד  ו ו ג ִ  ּ  ִ  י  ז  ְ ִ ּ ּ  ו 
ת ו  ד  ּ ֹ  מ  נ ת ִ  יו  ל  ע  ְ  ֹ ֹ  ה   ֶ י ָ  רו פ  צ  ֵ  ב    ּ  ֵ יך   ּ ְ ת  מו  ֶ   ָ ש   ק    ׁ ְ ֹ  יםַ  ְּ ה  ש   ׁ ִ  דו  ים  ֹ  כ  ש   מ  נ   ִ   ה  ָ ׁ  ְ ל ַ ּ ִ י ַ  ע  ד  ֵ  י  ם ּ ֹ ַ כ  ח   ְ  ת  ו ב  ש  ָ  ת    ָ  ּ ׁ ְ ּ

ם ית  נ  ע  ת  ָ  ו    ִ ֲ  ַ ר ,ְ  פ   ס  מ  ּ ַ ב    ְ  ִ ים ּ ְ ת   ע  ּ ִ  ה   ִ ר ,ָ  ר  עו  ֵ  ל  ת ְ  ֹ  ים ֶ  א  ח מ  ר  ִ   ה   ֲ  ַ ב  ש   ָ  כ  ל  ּ ֹ ׁ ו   ְ  ִ ת ְ  ים ֶ  א  ינ  ד   ּ ִ ִ   ה  ים ַ  ש   ק   ׁ ִ  ה  ָ ּ  ַ
ר ׁ ֶ א ש   ירו   ֲ  ב   ג  ּ ִ   ּ ה   ְ בו   ,ִ  ש   ׁ ָ  ּ ו  יו   ְ  ה  ָ   ּ ו  ר ְ  א  ב  ֵ  ל   ְ ן ִ  מו  ר  א  ַ  ְ ֹ  ו ל   ְ ל .ּ  טו   ַ  ע  פ   ש   ּ ָ  ֹ מ  ְ ׁ ב ִ  ׁ ַ י ש   נ ה ָ  ו  אש  ר  ב  ׁ ֹ ָ  כ    ִ  ָ ל ּ ְ ַ  ע 

מו   קו  ל ְ  ֹ   ֹ מ  ע  ַ  ו  ו   ְ  נ  ּ  ֹ כ   ל ,ּ ַ א ּ ָ כ   ח ד  ָ  כ    ֲ א ּ ַ ח ד  כ  ָ  ו   ֲ  ַ יה ְ  יו מ  ק  ֵ   ב    ּ  ִ י ,ּ ְ נ  א  ֲ ִ  ו  ר ַ  ע  ַ  ב   ל א ּ ַ ע ְ  ֹ ו  ד  ַ  א  ל א ֵ  ינ ת ְ  ֹ ו  ּ ִ ַ  ב  
ם ד  ָ  א  י ָ  ין .ִ  ל  א  ֵ   ו  י ְ  ו  ן ּ ֹ ַ כ  ח   ּ ִ ב   כ  ַ ּ ֵ ל  ך   ְ  ת  ל  ע  ְ  ָ מ   ָ  ֲ ך   ַ  ת  ל   ד  ְ  ָ ו ג  ָ ּ  ֻ  ְ י ּ  רו פ  צ  ֵ  ו   ּ  ֵ ת ְ  מו  ים ׁ ֵ ֹ  ש   ש   דו  ק   ׁ ִ  ה   ֹ ְ ּ  ַ,

ת כו  ש  מ  ה  ה  ָ  ֹ  ו   ְ  ַ  ַ ת ְ  נו  יו  ל  ע  ְ  ֹ  ֹ  ה   ֶ ת ָ  ו  ש  נ  ע  ׂ ֹ  ה   ֲ כ ח   ַ ּ ַ ֹ  ַ ב   נ   ּ ְ ע  ִ  ּ ה  ה ּ  ו יָ  ו ב  ש  ת   ה  ָ  ו   ּ ׁ ְ ּ  ַ ל ְ  כ  ָ  ב   ת ּ ְ ת ֵ  ע  ֵ  ו ע  ית ,ָ  נ  ע  ת  ֲ ִ   ב    ַ ְ ּ
ה .ֶ  ז ה כ  יכ  א  ָ  ו   ָ   ֵ ל ְ  ַ  או כ  י  ּ  ית  א  ר  ִ  ו    ִ  ָ ן ְ  ד  ב  א  ַ  ב    ְ  ָ י ּ ְ ש   ׁ ִ נ פ   ְ ה ַ  לו ב  ע  ָ  ה   ּ  ֲ ר ,ָ  א ש   ׁ ֶ ב    ֲ צ ר  ֹ ל א ּ ַ ע  ֱ  ֹ א  ל ֶ  י  ַ ִ  ח 

ת או  פ   ר  ּ ְ ֹ  ל   ַ ח   ְ  ב   ז  ּ ֵ ַ מ  ה ִ ְ  ה ו  רו ס ְ  ָֹ  י  ה  ָ  ּ  ה  ר ,ֶ  ר  ג  ַ  ו   ָ נ יו ְ  ָ ָ   א ב  ר ֲ  ׁ ֶ א ש   ים ֲ  ת   ס  ר  ּ ִ  ה   ְ  ַ ים ַ  ית   נ  ּ ִ  ב     ִ ף ,ּ ְ א  ַ  ו  ה ּ ַ ג  ם ְ  מ   ָ ה  ּ  ֵ
ב     י   ּ נו  ִ  ְ י  נ  א  ֲ ִ  ו  ס ַ  ה רו  ֱ  ֹ  א  י ,ֶ  י  ֹ  או  י ה ,ִ  ל  י  ֹ ָ  או  ל  ַ  ע  י ,ָ  ל  ל  ַ  א   ְ י ַ  ל  ַ  ע  ה   ,ָ  ָ  ּ א ה  י ֲ  ל  ַ  ע  י ה ,ָ  ל  ֹ ָ  או  י ַ  ע  ש   ׁ ִ נ פ   ְ  ַ:  

י    ָלֵכן ה  ִ  י  ן ְ  צו  נ יך   ָ  ֹ  ר  פ  ל   ָ ֶ   ָ מ  ְ ּ ה ִ  ה ו  י ְ  ָֹ  י  ַ  א ל ה  י ֱ  ֹ ֵ  ו אל ה  י ֵ   ֹ ת  ַ  א בו  ה ,ֲ  ֹ  ר  ֶ  מו  ים  ֹ  א  ט   ִ   ח  ָ ּ ר   ַ  ד   ּ ֶ ֶ ב   ה , ְ ך  'ּ ַ א  ֵ  ר  ְ 
ה    לכן יט  ב   ה  ָ  ו   ִ ּ  ַ י ְ  קו   ּ ִ כ   ת   ּ ְ  ּ נ  י ִ  ש   ר  ׁ ֵ מו   ָ י  ֹ  ב  ב  ִ  ל   ָ ה ְ ו   ,ְ  א  ר  ָ  י  ד ִ  ְ ע  ר  ַ  ו   ַ י ָ  ֹ י ב א ָ  לו   ,ּ ִ ב   נ פ  ְ   ּ ו  נ י ְ ָ  ַ  פ   י ּ ָ ר  ז כ  ְ  ִ ב    ָ ל ּ ְ ּ ָ כ  
ר ׁ ֶ א ש   יך   ֲ  ת   ס  ע  כ  ּ ִ  ָ ה   ְ  ַ  ְ י  ה מו   ,ֶ  ֱ   ּ ו  יך   ַ ּ ֶ ח מ  ֶ   ָ ר   ֲ י ַ  ל  ַ  ע  א ,ָ  י ה  ֶ  ו  ו ב ְ ֵ  ש  ׁ ּ  ח  ה ָ  צ   ר  ּ ֶ ו מ   ֻ  ְ נ יך   ּ  פ  ָ ֶ   ָ ל  י ְ  ית  נ  ע  ִ  ת     ִ ַ י ּ ַ ת  ו ב  ש  ִ  ו ת   ָ  ּ ׁ  ְ  ּ
ט , ֹ  ז את ע  מ  ַ  ה   ְ יא ַ  ם ִ   ה  ב ִ  א  ו   ,ַ  ר  ל  א  ּ  ּ כ    ִ י ּ ְ ת   נ  ו   ּ ִ כ    ְ ַ ּ ל ּ ִ כ  ָ  ב   י ּ ְ רו פ  ֵ  צ  ת ֵ  ּ  מו  ד ׁ ֵ ֹ  ש   ק   ּ ְ ה  יםַ  ש   ׁ ִ  ו  ים ֹ  יר  א  מ   ִ   ִ  ה  ְ ּ  ַ

ים כ  ש   מ  נ   ה  ִ   ו  ָ ׁ  ְ ִ ּ ַ ל ְ  כ  ָ  ב   ת ּ ְ מו  ל  עו  ָ  ֹ  ה  ים ָ  ֹ  נ  יו  ל  ע  ְ  ֹ ִ   ה   ֶ ל ָ  כ  ָ  ו ב   ְ ים ּ  חו ד  י   י ַ ּ ִ ּ  ִ  ה  ו ו ג  ז  ֵ  ו  ת ְ ִ ּ ּ  ו  ד  ּ ֹ  מ  ת ִ  ו  ש  דו  ק   ׁ ֹ  ה   ֹ ְ ּ  ַ
ת נו  יו  ל  ע  ְ  ֹ  ֹ  ה   ֶ ת ָ  או יו  ר  ב א ָ  ְ ּ  ֹ  ה  ֹ  ל  ל ָ  י ַ  ע  ד  ֵ  י  ר ְ  פ   ס  ּ ַ מ   ְ ים ִ  ת   ע  ּ ִ  ה   ִ י ָ  ת  נו  ע  ִ  ב   ֹ  ַ ם ַ  י ו  ף .ַ ּ ֹ  ה  ר  צ  ֵ  ו ת   ָ  ְ י ּ  ת   ב  ח ש   ּ ִ מ   ְ ָ ׁ  ֲ  ַ

ה ב  ו  ט  ָ  ה   ֹ ּ ך   ַ  ר  ֶ  ְ ד   ל ּ ֶ ל  ָ  כ   ה ,ּ ְ ש   ע  מ  ׂ ֵ ל   ֲ  ַ ית ְ  ט  ר  ִ   פ    ָ ל ּ ְ כ  ָ  ל  ת ְ  ל ֵ  ע  כ  ָ  ו ל   ְ ע ּ  ג  ַ  ר  י ֶ  ית  נ  ע  ת   ִ  מ    ִ ֲ ַ ּ עו ט ִ  ִ  ּ  ו מ  י ּ  ב   ל  ּ ִ ח   ְ  ֶ,
ה ל  י ע  ֶ  ו   ֲ ת ְ ַ  יו  ה  ְ  ֹ  ל  ה ִ  ר  ט  ָ  ע   ָ ך   ֲ  ר אש   ׁ ֶ ָ ל  ו ב ְ  ֹ  ש  ׁ ּ  ל  ת ָ  נו  ב  ל  ְ  ֹ  ו   ִ ת ְ  ו  ב  ר  ּ ֹ  ח  ר   ֻ  ְ א  ֶ  ֶ ו  ך   ץ'ְ  ת  יסו  ֶ  ָ ה ר  נ ה ֲ  ִ  ֹ  ב  ְ ֶ  ת   ִ ּ

נ ןּ  ֶּ ו ת    ה , ֹ ֵ  כו  ע  ש   ר  ה  ָ  ו  ְ ׁ ִ  ָ ה   ְ  ל   ּ ָ ּ כ   ן ּ ֻ ש   ע  ׁ ָ ב   ָ ה ֶ  ל  כ  ֶ  ת    ְ ה ּ ִ ב  ש   ָ  ו  ָ ׁ ה ְ  ת  י  ה  ָ  ו   ְ ָ ר ְ  ע  ב  ֵ  ל   ָ ל ,ְ  סו   ַ  א  ר  ֶ  ְ  ּ י ה  ת ֶ  לו  ע  ֲ  ֹ  ל   ַ

 



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' àî  

ל ה ֶ  א  ה ו  ף .ְ  ָֹ  י  ר  צ  ֵ  ו ת   ָ  ְ י ּ  ת  ו ב  ש  ִ  ת    ָ  ּ ׁ ו ף ּ ְ ג  ס  ּ ּ  ו   ִ י ְ  ת  נ  ע  ִ  ת    ִ ֲ ם ּ ַ ר ִ  ע  א  ַ  ש   י ׁ ְ יג  פ  ֵ  ס  ֻ ּ ת ִ   י ו  נ  ע  ֲ ִ ּ ֹ  ת   ל ּ ַ נ יך   ׁ ֶ ש   ֶ   ָ ב   ָ ּ
ים ע  ד  י ו  ִ   ה  ים ַ ּ ֹ  ְ נ  ו  כ  מ  ה  ַ ְ ִ   ו   ְ  ַ ל ְ  נ ת ּ ָ כ   ו   ַ  כ   ָ ּ י ּ ַ רו פ  ֵ  צ  ת ֵ  ּ  מו  ים ׁ ֵ ֹ  ש   ש   דו  ק   ׁ ִ  ה   ֹ ְ ּ ת ַ  כו  ש   ה מ  ה  ׁ ָ ֹ  ו   ְ  ֲ  ַ ת ְ  כו  ש   מ  נ   ׁ ָ ֹ  ה   ְ ִ ּ ַ
ית נ  ע  ת  ֲ ִ   ב    ַ מ    ,ֶ  ז ה ּ ְ יםַ  ַּ ה  ל  ִ   ע  חו ד ֲ  ו ו ג ִ  ּ  י  ז  ת ְ ִ ּ ּ  ו  ו  ד  ּ ֹ  מ  ת ִ  נו  יו  ל  ע  ְ  ֹ  ֹ  ה   ֶ ה ָ  ל  ע  ָ  מ   ְ ה ַ  ל  ע  ָ  מ   ְ ל ַ  כ  ָ  ב   ְ ּ

ת מו  ל  עו  ָ  ֹ  ה  מו   ,ָ  ֹ  יבו ס  ְ   ּ ו  ל ִ   ּ  ים ּ ָ כ   ינ  ד   ּ ִ ִ   ה  ים ַ  ש   ק   ׁ ִ  ה  ָ ּ ר ַ  ׁ ֶ א ש   י ֲ  ת  ר  ב   ג   ִ  ה  ְ ַ ּ ְ ּ י ִ  ת  נו  וו  ע  ַ  ל   ֹ  ֹ  ֲ רו   ,ַ  ב   ג  י   ּ ְ  ּ ו   ְ ִ ּ ְ
ים ח מ  ר  ִ   ה   ֲ  ַ ל ָ  כ  ָ  ב   ת ּ ְ מו  ל  עו  ָ  ֹ  ה  יר ,ָ  ֹ  א  ה  ִ   ו   ֵ ם ְ  י ו  ך   ַ ּ ֹ  ה  ד   ס  ח  ּ ְ ָ ב    ְ  ַ ל ּ ְ ג  דו  ּ ָ ֹ  ה  י   ַ  ר   ם'ּ ְ ַ ב   ן ג"וי  ְ ך  'ּ ֶ ֶ ד   יל  כ  ִ  מ    ִ  ְ
י ח מ  ר  ֵ  ד    ֲ  ַ י ,ּ ְ ח  ת  פ  ִ  ב    ְ  ִ י ּ ְ ר  ע  ָ  ִ ש   ים ם'ׁ ְ ה  בו  ִ   ג   ם ,ּ ְ ֹ  יה  ל  ֶ  ע    ֵ ח ֲ  ת  ַ  פ   י ּ ֶ ר  ב  ֶ  ד    ָ יר  ָ ך  'ּ ְ ִ   י א  ע ,ָ  פ   ּ ַ י ש   ְ ׁ ינו   ֻ  ל  ֵ    ּ ע  ע ָ  פ  ַ  ש   ֶ ׁ
ה ר  א  ָ  ה   ָ נו   ֶ  יר  ז  ח  ה  ֵ   ּ ל    ִ ְ  ַ ה ְ  ו ב  ש  ת  ָ  ב    ּ ׁ  ְ ה ּ ִ ל מ  ָ  ש    ֵ נ יך   ׁ ְ פ  ָ ֶ   ָ ל  יד ְ  מ  ִ   ת   ירו   ,ּ ָ י א  ִ    ּ ו  י ְ ָ  ש   נ פ  ׁ ִ ל   ְ י ְ ַ  ִ  רו ח  י  ּ  ת  מ  ש   נ  ִ  ו   ָ ְ ׁ  ִ ְ

ה   יל ין ִ ב  ְ  ָ ל  כ   ש   ה  ּ ִ  ו ל  ְ ׂ  ַ  ְ י ּ  ק  מ  ֵ  ע   ְ יך   ִ  ת  דו  ֶ   ָ סו  מ ד , ֹ  ֹ  ל  ְ  ֹ ל  ד ִ  מ   ל  ֵ ל  ּ  ַ ר ְ  מו  ש   ל  ׁ ְ ֹ  ו   ִ ת ְ  ו  ש  ע  ל  ׂ ֹ  ו   ֲ  ַ י  ם ְ  ק  ַ ּ ֵ ו ל   ְ ת ּ  ֶ  א 
ל י ּ ָ כ   ר  ב  ֵ  ד    ְ מו ד ּ ִ ל  ְ  ּ  ת   ך   ּ ַ ת  ר  ו  ֶ  ָ ת   ָ ה ּ ֹ  ה ב  א  ָ  ב    ֲ  ַ ר ,ּ ְ א  ה  ֵ  ו   ָ ינ ינו   ְ  ך   ֵ  ֵ    ּ ע  ת  ר  תו  ְ  ָ ב    ָ ק ּ ְ ֹ  ב   ד  ּ ֵ ו   ַ נו   ְ  ב   ּ ֵ  ּ ל  יך   ִ  ת  ו  צ  מ  ֶ   ָ ב    ֹ ְ  ִ ְ ּ,

ד י ח  ֵ  ו  נו   ְ ַ  ב  ב  ֵ   ּ ל   ָ ה ְ  ה ב  א  ָ  ל   ֲ  ַ ה ְ  א  ר  י  ָ  ו ל  ְ  ִ ְ ת ּ  ך   ֶ  א  מ  ֶ  ָ ש   ל .ׁ ְ א  ַ  ו  ח   ְ  ק   ּ ָ ֵ ת   ם   ּ נו  ּ ִ ל  עו  ה  ָ  מ   ֹ  ָ ז  ה ֵ  ם ַ ּ ֶ ה  ד  ֵ  קו   ֹ 
נ  נו   מ  ַ ּ ֵ  ּ ז  ל ,ְ  א  ַ  ו  ו   ְ  נ  יח  ד   ֶ ּ  ּ ת    ִ ּ נ י ּ ַ פ   ֵ  מ  ְ ּ ו ם ִ  ם ׁ ּ  ש  ד  ָ  א  ם ָ  ל  עו  ב   ָ  ש    ֹ ָ ּ ד ׁ ֶ ל את ַ  ע  י ְ  ֹ  מ  מ  ֵ  י  ינו   ְ  ת  נו  ֵ    ּ ש   ם ׁ ְ ֹ  ה  ֶ  ב   ָ ּ

ים ע  ב  ִ   ש    ְ נ ה ׁ ִ ָ  ש   ה ,ׁ ָ כ   ז  נ  ּ ֶ ו  י ה ְ ִ ְ  ח  נ  ְ ֶ  ו  ש   ְ ִ  יר  נ  ַ  ׁ ו  ה ְ ִ   ב  ָ  טו  ה  ֹ  כ  ר  ָ  ו ב   ָ  ְ י  י ּ  ח  ַ ּ ֵ ל  ם ְ  ל  עו  ָ  ה  א ָ  ֹ  ב   ּ ָ ה  יו   .ַ  ה  ְ   ּ י  ן ִ  צו  ר  ָ  ֹ  ל   ְ
י   ר  מ  ֵ  א   ְ י ִ  ן ְ ו   ִ  פ  יו  ג  ְ  ֹ  ה  י ֶ  ב   ּ ִ ל  נ יך   ִ  פ  ָ ֶ   ָ ל  ה ְ  ה ו  י ְ  ָֹ  י  י  ּ  ִ צו ר  א ל  גו  ִ  ו   ֲ  ֹ  ְ:  

  

 

ì.  íéîìù ïëå íéáø åìá÷ íäéìò ùàøî ùãåç ìåìà ãò íåé íéøåôëä àìù øáãì íäá íåù

úçéù ïéìåç, éøùàå í÷ìç, éë íìåáä åéô äçéùî äìèá ìéòåî ãåàî úðååëì ìôúää, ïéàå

íéìáìáî åúåà úåáùçî úåøæ, ìëå éî øîåùù åéô î' íåé ä÷éúùá éàãåá âéùé çåø ùã÷ä ]éøåâ

øàä"é æ"ì, úéá ìà óã é' ò"à úåà ì"æ éòå' ãåñé ùøåùå äãåáòä[èë. êà éàãå úçéùù ïéìåç úëøöðä

úøúåî ïéàå äæá ìë øåñéà, ïéá íéîéá åìà ïéáå øàùá íéîé, óàå íìåáä åéô íéîéá åìà àì

òðîé ãåîéìî úäøå ìéáùá ÷åñòì ìë íåéä úàéø÷á íéìäú, àìà àáøãà óéñåé ìéç åãåîéìáì.  

 
ב "וכתב הרב דברי צדיקי� ד" לא ע

, ]א אות יא"ד בבית אל ד" מא ע"הב[

, הרגל עצמ� לעשות סייג לחכמה שתיקה: ל"וז

  נצור את לשונ� שלא לדבר דברי� בטלי� 

  .ונחשב ל� כתענית וטובה גדולה לנפש  

הנה יש מקומות שהנהיגו לקיי� ימי 

ומפסיקי� מלימוד� , תענית דיבור

וכ� המנהג , וקוראי� בתהלי� במש� כל היו�

ו בשבט וכ� בכמה "בישיבת פורת יוס" ביו� ט

וראש הישיבה הגאו� רבי , �"מימי השובבי

ויסוד מנהג . ל תמ� וחיזק זאת"יהודה צדקה זצ

ק "ח שנתייסדה בעיה"זה היה בשנת תרפ

אור חדש "א חברה הנקראת "ושלי� תובביר

מיוחד בזה בש� ' ונתחבר קונט, "וצמח צדיק

, ובו תקנת וסדר תענית דיבור, קונטרס היחיאלי

� מאת "ש וכ� בתיקו� הכללי לימי השובבי"יעו

א� בספר ]. ה"שנת תרצ[רבי שלמה ב� עטר 

כלל סח בער� ' ד' מ מע"שלח� המערכת הנדפ

מה של אביו מר� דברי� בטלי� הביא דעתו הר

דאי� לבטל כל היו� , א"ל שליט"הראש

ס "ולהניח ש, מהלימוד בשביל תענית דיבור

אלא יתחזקו , ופוסקי� ולקרוא תהלי� כל היו�

 ËÎ.  

 Ï.  



áî    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

àì.  éîéá úåçéìñä éåàø øäæäì èòîéù éâåðòúá íìåòä äæä, èøôáå äìéëàá äéúùå ìëë

øùôàä, éë äæ áééç ìë íãàä ìëá äðùä áø÷ì ùã÷ìå åîöò øúåîá åì, íúùã÷úäå íúééäå

ã÷íéùå, ìëå ïëù íéîéá íéøéãàä íéàøåðå åììä ]ãåñé ùøåùå äãåáòä áäå"ã úéáá ìà óã î' ò"á úåà

çé[.  

וימעטו בדברי� , הלומדי� בלימוד ללא הפסקה

ועוד . זולת דברי� הנצרכי� ביותר, בטלי�

הוסי" שאינו זוכר מעודו שאביו עשה תענית 

שלא דיבר א" תיבה אחת בדברי�  דיבור באופ�

, ואמנ� העוסקי� במלאכת�. הנצרכי� לו

ומפני� יו� מהמלאכה ויושבי� בבית הכנסת 

א� ראוי , וקוראי� תהלי� טוב ה� עושי�

ת "בזה בשו' ועי. שישלבו בזה ג� לימוד תורה

ס נו שהמלי! לרבני עיר שחולל "ד ס"ד ח"יחו

� וכ. בה בית כנסת שיערכו ש� תענית דיבור

  הביא בשלח� המערכת ש� מכתב מאביו שחיזק 

  .את העוסקי� בזה  

 בטלי� בדברי� איסור יש א�

 יומא[ 'בגמ אמרו ,הנצרכי�

 'שנא ,בעשה עובר חולי� שיחת השח :]יט

 .בטלי� בדברי� ולא ,ב� ודברת ]'ז 'ו דברי�[

 אי� ,אילעא רבי אמר .]פט חולי�[ איתא ועוד

 עצמו שבול� מי לבדבי אלא מתקיי� העול�

 אר! תולה ]'ז ו"כ איוב[ 'שנא ,מריבה בשעת

 תהלי�[ דכתיב מאי יצחק רבי אמר .בלימה על

 מישרי� תדברו� צדק אל� האמנ� ]'ב ח"נ

 בעול� אד� של אומנותו מה ,אד� בני תשפטו

 לדברי א" יכול ,כאיל� עצמו ישי� ,הזה

 מ"מ א� .תדברו� צדק לומר תלמוד ,תורה

 ואדרבא ,הדיבור לאסור י�מנ הנצר� בדבר

 שיבינו עד הרבה יסמ� מאשר מעט ידבר מוטב

 כ"וכ .התורה מ� הוא בטל זה ובזמ� ,דבריו את

 ירבה לעול� ,ד"ה דעות 'מהל ב"פ �"הרמב

 חכמה בדבר או אלא ידבר ולא בשתיקה אד�

 אמרו וכ� .גופו לחיי לה� שצרי� בדברי� או

 יאה וזו ,ימיו כל בטלה שיחה שח שלא רב על

 לא הגו" בצרכי ואפילו .אד� כל רוב שיחת

 אבות[ חכמי� צוו זה ועל ,דברי� אד� ירבה

 מביא דברי� המרבה כל ,ואמרו ]ז"מי א"פ

 אלא טוב לגו" מצאתי לא ,]ש�[ ואמרו .חטא

 יהיו חכמה ובדברי תורה בדברי וכ� .שתיקה

 והוא ,מרובי� ועניניה� מעטי� האד� דברי

 ,ואמרו :]סג ולי�וח :ג פסחי�[ חכמי� שצוו

 אבל .קצרה דר� לתלמידיו אד� ישנה לעול�

 זו הרי מועט והעני� מרובי� הדברי� היו א�

 בא כי ]'ב 'ה קהלת[ נאמר זה ועל סכלות

 ,דברי� ברוב כסיל וקול עני� ברוב החלו�

 הול� סוד גולה" ]ט"י 'כ משלי[ וכתיב .כ"ע

 ק"ב[ ל"חז ואמרו ,"'וגו שפתיו ולפתה כילר

 בספר וכתב ,ודרשהו המקרא סרס :]קיט

 שפתיו פותח שהוא מי דהיינו הליקוטי�

 כ"ואח "רכיל הול�"  סופו ,הרבה ומדבר

 לידי גורמת בטלה ושיחה ".סוד מגלה"

 ז"ה ,בטל ישב אפילו דהרי ,גדולות עבירות

 שכ� וכל ,גדולי� עונשי� ונענש ,ליצי� מושב

 אלא עוד ולא .בפועל בטילות שיחות השח

 ולצנות וריכלות הרע לשו� ידיל שמביא

 השח :]יט יומא[ ואיתא .חברו בגנות ומספר

 .ב� ודברת 'שנא ,בעשה עובר בטלה שיחה

 ,רב ועל .]כח סוכה[ ז"ריב על ואמרו

 ואמרו .חולי� שיחת שחו לא שמימיה�

 משתוקא בסלע מלה ,.]יח מגילה[ ל"ז רבותינו

 שלח� 'עי השתיקה בגודל ועוד .בתרי

   לא הנצרכי� בדברי� מ"מ �א .ש� המערכת

  .כלל איסור מצאנו  

‡Ë˘Â˜ÏÂ ,  
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éðééðò äáåùú  

áì.  áúë çøäî"å öæ"ì ]éøòù äùåã÷ ç"à øòù á'[, éùøù úåøáòä ïä äåàâ, àúåä, äçéù äøåñà

úåáöòå, åìà úåáà úåàîåèä úåáàîå åàöé úåãìåúäàì. êðîéñå "ùòâúå ùòøúå õøàä"

]ìàåîù-á' ë"á ç'[. éìòáå øñåîä åáúë ùéù øéäæäì øåîùì ìò úéøá äìïåù úéøáå äîåòø úéøáå

äòíéðé, êðîéñå "éë ìåòîú òî"ì äá'" ]ëøá"é éñ' øú"â ÷ñ"â äëå"ç ÷ñ"æ[áì.  

  

נמצא כי אבות כל המדות , ועוד כתב

הגאוה והכעס , הרעות ה� ארבעה

ותאות , והשיחה בטילה, הנכלל ומתדבק עמה

וארבעת� נמשכות מארבע  .התענוגי� והעצבו�

הפכ� ה� ו. קליפות היצר הרע שבנפש היסודית

ארבע מדות טובות נמשכות מארבעה יסודות 

הענוה שהיא , וה�. הטוב שבנפש היסודית

תכלית השפלות ומתרחק מכל מיני כעס הבא 

 ,והשתיקה כאל� לא יפתח פיו. על ידי גאוה

או בהכרחו לקיו�  ,לבד בעסק תורה ומצות

והמיאוס בכל , הגו" ולצור� כבוד הבריות

והשמחה . חי�תענוגי הגו" ומותריו המוכר

, כי כל דעבדי� מ� שמיא לטב, התדירית בחלקו

וג� לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו 

שש אנכי על  ]ב"ט קס"תהלי� קי[ נ"שוכמ

ל "וכמו שאמרו רז, אמרת� כמוצא שלל רב

  עשה תורת� קבע  ]ו"ט א משנה"פאבות [

  . ומלאכת� עראי  

כי בהיות מדות הרעות קבועות 

ע הוא מלקיי� התורה נמנ ,באד�

וג� א� יקיימ� יהיה שלא לש� , תווהמצו

א "משלי י[ועליו נאמר , שמי� ובטורח גדול

כי עוד טומאתו ', נז� זהב בא" חזיר וגו ]ב"כ

וכמו שאמרו רבותינו , בו מלובש תו� הקליפות

 ,זכה נעשית לו תורתו ס� חיי� :]יומא עה[ל "ז

על  וכאשר יתגבר .לא זכה נעשית לו ס� המות

יצרו וילח� בו ויסיר מעליו מדותיו הרעות על 

יקרא צדיק  ,ותוויקיי� התורה והמצ ,ידי טורח

וכאשר , גבור הכובש את יצרווירא שמי�  ,גמור

יתנהג ויורגל יותר בזה עד אשר יוסרו מעליו כל 

ולא תתאוה לה� נפשו  ,מדות הרעות לגמרי

ויקנה המדות הטובות בקני� בטבע ולא  ,כלל

 �כי גופו ונפשו  ,ללחו� ע� היצר הרעיצטר

כמו שנאמר  ,היסודית מנוקי� מכל סיג החומר

של נעלי� מעל רגלי�  ]'ה' שמות ג[במשה 

, ]ח"א ותיקו� מ"תיקו� ל[כנזכר בספר התקוני� 

ה ויהיה "אז יתלבשו בו ארבע אותיות ההוי

�וזה האיש נקרא  ,כסא קדוש למרכבתו יתבר

  סיד גמור אוהב את המקו� מאהבה ונקרא ח

  .השל� בכל מיני השלימות  

 ]ב"ע א"ע ד"[ ומצוה נגיד ובספר

 פסוק דדרש ל"זצ י"האר רבינו ד"הב

 אמה ואת אביה את ובכתה ]ג"י א"כ דברי�[

 ,ה"קוב דהיינו ,לאביה בכיה דהיינו ,ימי� ירח

 בחודש ימי� ירח ,אמה זו ישראל ולכנסת

 טיפות כנגד היינו למלחמה תצא דכי ,לאלו

 ביותר בזה להזהר יש ולכ� ,ל"ושז הקרי

 חי לכל מועד[ היסוד כנגד שהוא זה בחודש

 בחלק הוא זה חודש וכ� ].'ב אות א"י 'סי

 במחזור ד"הב[ עמוקות במגלה כ"כמש ,יעקב

 ועשו שיעקב ]'ג אות א"ע 'ח ד" אל בית

 'וכו ואב תמוז לקח עשו ,החודשי� חלקו

 בלק שאמר וזה ',וכו תשרי אלול לקח ויעקב

 ,ה"ר לול'א ת"ר 'וכו לי ה"אר לכה לבלע�

�   ת"א ,לברכה הקללה ת"א אלהי� 'ה ויהפו

  .שרי'ת לול'א ,מוז'ת ב'א ת"ר  

 ‡Ï.  

Â ‡ˆÓ�  

 ·Ï.  



ãî    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

âì.  ë"ã íéøáã íéáëòî úà ùúääáå ]éøòù äáåùú, éòå' áîøá"í ìä' äáåùú éãòåîáå ä' ìò éùò"ú[,

åìàå íä: úåìéëø, ïåùì òøä, ìòá äîç, ìòá äáùçî äòø, øáçúîä òùøì, ìéâøä äãåòñá

äðéàù ú÷ôñî äéìòáì, ìëúñîä úåéøòá, ÷ìåçä íò áðâä, øîåàä àèçà áåùàåâì, ãáëúîä

åì÷áï åøáç, ùøåôä ïî øåáöä, äæáîä úà åéúåáà, äæáîä åéúåáø, ìì÷îä úà íéáøä, áëòîä

úà íéáøä úåùòî øáã äåöî, äèîä úà åøéáç êøãî äáåè êøãì äòø, ùîúùîä åèåáòá ìù

éðò, ìá÷îä ãçåù ìò úðî úåèäì íéøçà ïéãá, àöåîä äãéáà åðéàå äøéæçî äéìòáì, äàåøä

åðá úåáøúá äòø åðéàå åîäç åãéá, ìëåàä ãåù íééðò íéîåúé úåðîìàå, ÷ìåçä ìò éøáã

íéîëç, ãùåçä íéøùëá, àðåùä úà úåçëåúä âéòìîäå ìò úååöîä. áúëå øåæçîá éøîà éô

]úîã÷äá úåçéìñä[ êëìã ùéàä øùà àåä ìòá úòã úàøéå ä' åáø÷á ÷çøúé úåãîî úåðåâî äìà,

áø÷úéå ìà ä' ìëá åáì åãåàîå, äéäéå çð éîùìí çðå úåéøáì åéìòå äéäú úëøá áåèä.  

ãì.  ãéîìúä íëç êéøö øäæäì øúåéá, éë ìë ìåãâä åøáçî åøöé ìåãâ åðîéäãì, úåââùå úéùòð

íäì úåðåãæë ]á"î âì[:, éîå øîåàù äáøãàã ãéîìúä íëç ïéà åì ùåçì äøåúäã úøôëî, àì

ùç äéçî÷ì, áúëå éøäî"è îãéç äì äçåîàäì ]ëøá"é íù äëå"ç ÷ñ"ç[.  

  

האומר אחטא ואשוב : ש ביומא פה"כמ

, אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה

  אי� יו� הכפורי� , ויו� הכפורי� מכפראחטא 

 .מכפר  

� רבי הגאו� דברי אביא אגב ובדר

 עט ד" אל בית בספרו חמוי אברה�

 ואלו ,במעט חיזוק צריכי� דהדברי� ,א"ע

 כדי המחברי� בספרי ללמוד אסור :דבריו

 ,אלול ת"ר[ לנפשו אוי לו אוי ,עליה� להשיג

 בא לשמה שלא מתו� די� בזה ואי� ].המלקט

 נברא שלא לו ונוח ,מנשוא עוונו וגדול ,לשמה

 ח"ת מבזה ובכלל הבא לעול� חלק לו ואי�

 ודברי א"מ 'סי ד"יו אברה� מעשה ע"וע .הוא

 לו אי� ח"ת המבזה וכל .ב"ע ד"מ ד" חכמי�

 ,בזה 'ה דבר כי בכלל והוא הבא לעול� חלק

 'סי ד"ביו מר� לל�ובכ הפוסקי� כל ש"וכמ

 בעל ח� חכ� פי דברי וראה ובא .'וכו .ג"רמ

 להשיב ירצה אד� איזה א� שכתב התשבי ספר

   לי ימתי� או ,כמוני הוא ג� ימות או ,דברי על

 .כ"ע ,אליו שובי עד  

' ט בתשו"הנה כתב בזה הגאו� מהרי

' � אדנשאל על חכ' ק' בראשו� סי

ומרגלא בפומיה שכל מי שעוסק  שדורש ברבי�

ול� בתורה אי� שואלי� ממנו שו� חשבו� בע

דמא�  ירוששכ� כתוב בספר הזהר בפ ,הבא

 דינא כלל הדאשתדל באורייתא לא מתבעי מיני

ורגיל לדרוש  ,.]וויקרא כב. סדר וארא כז' עי[

 על עזב� את תורתי, על מה אבדה האר!

של למל� שהיה לו אד� מ ,]ב"י1א"י' ירמיה ט[

והיו הבריות קובלי� עליו אל  ,מטיב נג� חדא

וגוזל�  �המל� שהיה מעביר עליה� את הדר

פע�  .לא היה חש המל� על דבריה�ו ,וחומס�

 מרכלו ,אמר המל� תלוהו ,חתכו את ידו' א

עושה לו נחת רוח בניגונו היה  השכל זמ� שהי

עכשיו שנחתכה ידו ואינו יכול  ,מעביר עליו

מקצת� אומרי� לעצמו  .לנג� עוד נפרע ממנו

 ,ומקצת� מחרישי� ומאמיני� ,הוא דורש

וכיוצא בדברי�  ,ומקצת� קשה הדבר בעיניה�

 �האלה בפני ההמו� ראוי לשתקו טפי מהנ

ויש  ,דחשיב במגילה דמשתקי� אות�

 ‚Ï.  

 „Ï.  

 ‰Ï.  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' äî  

שמשתקי� אות� בנזיפה כשעוקר הכתובי� 

שאי� ' שיש חילול ה �כל שכ� במקו ,ממשמע�

 ,א� הוא גברא רבה לואפי ,לקי� לו כבודחו

ש יהושע "וכ� בילקו. [סנהדרי� מדואשכח� ב

של� קשה  ,דדרש רבי שילא קו� ל� ]ז"רמז י

ואוקי רב אמורא עליה ודרש  ,'משלה� וכו

 אשיל' שר "א ,שילא לומר שטעה' לאפוקי מדר

דהוה ריש סדרא דבבל  ,גדול מאד היה במעלה

ומפני  ,הגבר ק דיומא גבי קרא"כדאיתא בפ

  ש מפני חילול "כ ,כבודו של יהושע לא שתק

  .'ה  

' זה הדורש דבר סרה על הכתב ש� ש

ועשה תורתו פלסתר אטו רביה דהאי 

קטיל קני באגמא לא שנה לו משנתינו לא 

והלא אמרו  ,הוא העיקר אלא המעשה שהמדר

שנאמר  ,תכלית תורה תשובה ומעשי� טובי�

ה� יראת  ,'יספרה וכואז ראה ו] ז"ח כ"איוב כ[

א "תהלי� קי[וכתיב  ,]ח"ש� כ[ היא חכמה' ה

שכל טוב לכל ' ראשית חכמה יראת ה] 'י

לא נאמר אלא לעושיה�  ללומדיה� ,עושיה�

וש� אמרו . [יז ק דברכות"כמו שמפורש בפ

צא ולמד  ,]לעושי� לא נאמר אלא לעושיה�

יוסי ב� ' חנינה ב� תרדיו� את ר' כששאל ר

מה השיבו ואמר  ,ול� הבאי לעקיסמא מה אנ

פ שגדול בתורה "אע ,כלו� מעשה בא ליד� ,לו

ב אלא במעשה "לא הבטיחו בחיי העה ,היה

כ "ואעפ .והכל לפי רוב המעשה ,כמו ששנינו

לפי שלא עסק בגמילות חסדי� כדבעי ליה 

 אז מ� הפורענות כדאית"הולמעבד לא ניצול בע

ת שב[מה מדליקי� ב' ובפ .].יח[ ז"ק דע"בפ

 ,עת� .�זה סדר זרעי ,והיה אמונת ,אמרו .]לא

 ,היא אוצרו' ה יראת ה"ואפ ,'זה סדר מועד וכו

 �אד� לדי� אומרי י�סיואמר רבה בשעה שמכנ

 ,קבעת עתי� לתורה ,לו נשאת ונתת באמונה

כ "ואעפ ,הבנת דבר מתו� דבר ,פלפלת בחכמה

משל  .היא אוצרו אי� ואי לא לא' אי יראת ה

 ,וחו העלה לי חיטי� לעליהלאד� שאמר לשל

   ,אמר לו ערבת בו קב חומטו� ,הל� והעלה לו

  .אמר לו מוטב שלא העלית ,ל לאו"א  

ש "ט ש� דהקשה במ"בדברי מהרי

תלמיד חכ� אי� אור של ד .]חגיגה כז[

ומה  ,קל וחומר מסלמנדרא ,גיהנ� שולטת בו

סלמנדרא שתולדת האש היא הס� מדמה אי� 

מיד חכ� שכל גופו אש לא תל ,האור שולטת בו

דעונש  והקשה מכמה מקומות דמוכח. כל שכ�

מתפרשא אלא ד. ל�ותלמיד חכ� קשה מכ

שהיה דורש , .]חולי� קכז[בי עקיבא ר מדברי

 ,'מה רבו מעשי� ה] ד"ד כ"תהלי� ק[ בפסוק

יש  ,'יש ל� בריות גדלות בי� ויש ל� בריות וכו

שבאור א�  ,יש גדלות באוירוגדלות באור 

ובזה נמשל תלמיד  .צאות לאויר מיד מתותיו

שתלמיד חכ� כל זמ� שהוא  ,חכ� לסלמנדרא

� מיד ופירש יצא ,מתקיי� תורה של האור בתו

 .]כא סוטה[ כדאמרינ� ,בחטא להכשל ראוי

 ואמרו .ומצלה מגינא בה דעסיק בעידנא תורה

 גב על זו שרטיה בזמ� :]ל קידושי�[ עוד

� מעלה היא יהר מעבירה אתה וא� ,'וכו מכת

 על ול אמרוד ט"מהרי הגאו� ש� כתבו .נומי

 אלא הד� ללקט אפשר ישא סלמנדרא ד�

 ,אותו שוחטי� וש� ,האש בתו� שהוא בזמ�

 אי� מעתה ,דמו ונבלע מת מיד יצא אבל

 בתו� שהיא בזמ� אלא מדמה וס� תועלת

 בזמ� ,אש גופ� שכל חכמי� למידית כ� ,האש

 גהינ� לש אור אי� התורה אהל בתו� שה�

 שלא החטא מ� מצילתו שהתורה ,בו שולט

 וש�[ .עט ב"בב שאמרו היא וזו .גהינ� ירש

 הפורש כל ,]ש� ואינו ,ג"י הוריותמ כ� הביא

 יחזקאל[ דכתיב ,בגיהנ� נופל תורה מדברי

 כל אלמא ,תאכל� אשהו יצאו מהאש ]'ז ו"ט

 למדת הא .קאמר האש בתו� שהוא זמ�

 די� לתת חכמי� למידית צריכי� שהרבה

 ומי ,אד� בני משאר יותר מעשיה� על וחשבו�

 „ÂÚÂ 

ÈÚÂ '  



åî    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

äì.  àì äôøé ïî øñåîä íéîéá äìà, íàã ìëá íéîéä àáåéç àéîø ãåîìì éøôñá øñåî, ÷"å

êéøöù ãåîìì øñåî åìàá íéîéä, éäéå àåø÷á ùéà éãåäé àöîä àöîé åéìåù íéàìî éãâá'í

íéàåöä áåùéå ìà ä' åäîçøéå ]ëøá"é éñ' øú"â ÷ñ"ã äëå"ç ÷ñ"é[. áúëå àøä"ù ùéù àåø÷ì úøùòá

éîé äáåùú úøâàá äáåùúä øáéçù éñçäã åðáø äðåé. øäå"ø íäøáà áúë øôñá øåøö, àìù

åøùé åéðéòá éøáçîî éëøã äáåùúä, àìà øôñ øùéä ñçåéîä øì"ú, åúòãìå éåàø ÷ñòúäì

åúåàá ïîéñ äøåîä íéàèç êøãá äáåùú, éë åòúîøø áì àèåç áåùì ìà ä' åäîçøéå ]äèî äùî

éñ' ì÷ú"á äëå"ç íù ñ"÷ àë[. ìëå íãà òãåé åîöòá äæéà øôñ òéôùîä åéìò áåùì äáåùúá

äîìù, äâäéå åá àìå äôøé åðîî ìë éîé äáåùú åìà.  

åì.  íéîéá åìà óéñåé õîåà ùôçì úååöîá íéé÷îù äìôúá, íà äðååëá éìáå ÷ñôä äçéùá

äìèá, éë àåä ïååò éìéìô, ïëå àì çéñé åúòã ïî äìôúä ïëå úøéîùá úáù ãéô÷é ìëá

éèøôäí, àìùå øáãì øåáéã ìù ìåç, ãåîìúáå äøåú íà òáå÷ íéúò áååéúå÷ãö íà íä íùì

íéîù à÷ååã éìá äééðô àøäåéå ]áçî"ø éñ' øú"â ÷ñ"à äëå"ç ñ"÷ àé[.  

áúëå ïåàâä ãéçä"à áçîá"ø ]íù ÷ñ"á áäå"ã äëá"ç ñ"÷ áé[ åéúéàø éùðà äùòî íããåáúäáã

éîéá äáåùú åéä íéøîåâ ìò äæéà úåøãâ íéâééñå, íéáúåëå øôñá, äðùìå úøçà íéçéâùî íà

äúìò íäì äðù úøîùîá äøäèä íéôéñåîå ò"æ, îå"î øäæé àìù ìá÷é åéìò íåù øãâ øãðá ïô

ìùëé, ÷ø äðúé àåäù àìá êøñ øåîâ.  

æì.  éçä ïúé ìà åáì úåàø÷î éòâôå éðá íãà, òãéå éë ìò íäéàèç äéä íäì ïë, øáãáå øùà

åãæ òøôð íäì äãî ãâðë äãî êåúîå êë ùôùôé åéùòîá ïô äø÷é åì øùàë äø÷ íäì ]øôñ

íéãéñç éñ' áö äëå"ç éñ' øú"â ñ"÷ ãé[.  

çì.  íà äéä áééç éåãðá, âéäðé åîöò éåãðá äòù à' íãå÷ ø"ä çàå"ë ù÷áé íéîëçî åøéúéù åì

]øåæçî úéá ïéã óã á' ò"à úåà ãéåì[, áúëå ìùä"ä ]óã áìø, áäå"ã ìéòîá ìàåîù ìä' äáåùú ôñ"ä äñ òñ"ã[

ùôùôéã íà øáò ìò ãçà ëî"ã íéøáã íéãðîù íäéìòæì, ïëå íà àèç ãçàá íäî êéøö ìá÷ì

 זה שמצא דברי� אות� של לפשוט� יאמי� פתי

 באורייתא דאשתדל דמא� הזהר בספר החכ�

 הראית ואתה ,כלל דינא מיניה מתבעי לא

 שפלפל וחשבו� די� לו ששואלי� שאחר לדעת

 על וא" אמרו ,דבר מתו� דבר והבי� ,בחכמה

   .לא לא ואי ,אי� אוצרו יאה 'ה יראת א� כ� פי

 .באור� ש"ועע  

 יוס" יצחק 'ר מהגאו� שמעתי וכ�

 ,יוס" ילקוט בר ספרמח ,א"שליט

 א"שליט ו� לציו�הראש מר� אביו אצל שראה

   ,לו שיתיר בנידוי חייב שהיה חדא לפניו שבא

 . והורה לו לנהוג נידוי זמ� מה ואז התיר לו  

 ,האד� את מנדי� דברי� ד"כ על

 ,החכ� את המבזה )א( :ה� ואלו

 .ד"ב שליח המבזה )ב( .מותו לאחר אפילו

 בדבר המזלזל )ד( .עבד לחבירו הקורא )ג(

 מדברי לומר צ"וא ,סופרי� מדברי אחד

 לו וקבעו ד"ב לו ששלחו מי )ה( .תורה

 את עליו קבל שלא מי )ו( .בא ולא ,זמ�

 שיש מי )ז( .שית� עד אותו מנדי� ,הדי�

 ÂÏ.  

 ÊÏ.   
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ìò åîöò äôéæð áùéå ò÷ø÷á ëäãåðî äôéèòáå, ò"ë. å÷îá"à øàáúð ïéàã ìá÷ì ò"ò äôéæð,

àìà áùé äòù à' éåãðá æðë'.  

èì.  éî äùòù äøéáò êéøö áåúëéù åîöòì ââùù áééçå úàèç éãë íàù äëæé äðáéå úéá

ùã÷îä åëå,' ïëå áåúëé ìë úåòéãéä úåîìòäå êéà äéä àèçä åà äîë ìëà åãëå' ]ãé åäéìà éñ' ð"è

íùá ìùä"ä ôò"ã îâä' úáùá âé. éáøå ìàòîùé, éøòù äáåùú åäë"ç ñ"÷ èé[.  

î.  øôñá úåðåéæç çøäîì"å æ"ì, áúë åðáøù øàä"é öæ"ì äéä åøéäæî íåìçá ùåøãéù úåçëåú

íòì, íâå êéøö òéãåäì úö÷ éðééðòí ïåîäù íòä íéìùëð ïòîì åòîùé ïòîìå åãîìé, ëå"ë

éøôá ùãç ]åé"ã éñ' ô"ã[ ùéù òéãåäì íòì éøåñéà íéòìåúä, äæå øúåé áåè øîåìî íéèùô ]ùáã

éôì òî' ú' úåà ç"é[. êéøöå çéëåîä ìëìëì åéøáã àìù ãîìé àéøåâè÷ ìò ìàøùé ëå"ù àìù

ìæìæì íäá, íéùéå åáìá éë ïåòãâ òéùåä úà ìàøùé øåáòá õéìäù áåè ìò ìàøùé àìå

åøîàéù ùéù íäì úåðååò, äéòùéå àéáðä ò"ä ùðòð ìò øîàù êåúá íò àîè íéúôù åëå,'

åøîàå àîåçðúá ]øãñ çìùéå éñ' á'[ êîöòì äúà éàùø, àìå ìàøùéì åîéã÷äù äéùò äòéîùì

íéãçééîå åîù íéîòô ìëá íåé ]ùáã éôì íù úåà åè"á[.  

àî.  äáåùú äìåãâ àéä úáåùúá ì÷ùîä, ïåâë éî àèçù ïåùìá òøä åà ïåùì ø÷ù, úîà äâäé

åëç åéôå çúôé äîëçá úøåúå ãñç ìò ùìåðå, íàå àèç íéøåäøäá íéòø ïéôöé øäøäéå éøîà

äøåú åáìá. íàå àèç íéðéòá úåîø àäé àëã çùå íéðéò. íàå àèç úåàúá ùåáìîä ùáìé ÷ù

øôàå, ïëå ìëá íéøáàä øùà àèç íäá ìãúùé íéé÷ì íäá úååöî ïãâðë, àìå ÷éôñé úáåùú

àèçä ãáì, ÷ø äùòéù íéùòî êôä úåøéáò äùòù ]úéá ìà óã î' òñ"á, ò"ù[.  

 שיסיר עד אותו מנדי� ,המזיק דבר ברשותו

 לעובד שלו קרקע המוכר )ח( .הנזק

 כל עליו שיקבל עד אותו מנדי� ,כוכבי�

 חבירו לישראל כוכבי� מהעובד שיבא אונס

 ישראל על המעיד )ט( .המצר בעל

 ממנו והוציא ,י�כוכב עובדי של בערכאות

 עד אותו מנדי� ,כדי� שלא ,בעדותו ממו�

 מפריש שאינו כה� טבח )י( .שישל�

 עד אותו מנדי� ,אחר לכה� ונותנ� ,המתנות

 ,גליות של שני ט"יו המחלל )א"י( .שית�

 מלאכה העושה )ב"י( .מנהג שהוא פ"אע

 ש� המזכיר )ג"י( .חצות אחר פסח בערב

 .הבאי בדברי לשבועה או ,לבטלה שמי�

 קדשי� אכילת לידי הרבי� את המביא )ד"י(

 .הש� חילול לידי רבי� המביא )ו"ט( .בחו!

 בחוצה חודשי� וקובע שני� המחשב )ז"ט(

 )ח"י( .העור את המכשיל )ז"י( .לאר!

 )ט"י( .מצוה מלעשות הרבי� את המעכב

 טבח )כ( .ידו מתחת טריפה שיצתה טבח

 )א"כ( .לחכ� סכינו בדיקת הראה שלא

 את המגרש )ב"כ( .לדעת עצמו המקשה

 משא או שותפות ובינה בינו ועשו אשתו

 כשיבואו ,לזה זה להזקק המביא� ומת�

 חכ� )ג"כ( .אות� מנדי� ,די� לבית

   שאינו למי המנדה )ד"כ( .רעה ששמועתו

   .נידוי חייב  
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ïåáùç úåøùòîä  

áî.  äùòé ùãåçá ìåìà ïåáùç ìò åéúåøùòî ìù ìë äðùä, íàå øñéç íéìùé, ïëã åðéöî

ùøãîá úìéâî øúñà úåëæã øùòîä äéðäà éîéá ïîä àìã äìò ìøåâá ùãåç ìåìà, äéäéå åì

ñéøúë éðôá úåðòøåôä àîåéá àðéãã, äéäéå åì úåëæ øúåé åòéøëîã äáåèì åáúëéå åîúçéå øôñá

äñðøô äìëìëå íééçå íéáåè ïîà. äîå áåè çäãåùã äæä åáù àåä ïåìåáæ ]îë"ù ñá' éãåîò íéîù[

éøäå àåä ÷éæçî ãéá éãîåì äøåú, úåçôìå çáåùã äæ æçàé ÷éãö åëøã ìù ïåìåáæ úåùòì ä÷ãö

íò éìîò äøåú ]ãòåî ìëì éç éñ' àé úåà ãé ùòå"ò úåà åè[çì.  

  

íåé÷ ìë úååöîä  

âî.  áúë èáùä øñåî ]áä"ã áøåãéñ øåæà åäéìà ñ÷"â[ åâäðîù ìëá äðù ùãåçá ìåìà íéé÷ì ìë

úååöî äùò ìòåôá íåéá ãçà, úååöîäå àìù úåâäåð íåéä äéä ãîåì ïéðòä áùçéù äùòîëèì,

ïéðòáå úáéúë ñ"ú áééçù íãà åúëìá ñ"ú åîöòì äéä äéâî äæéà úåà ñî"ú, ïëå åöîåú éøáã

íéøôåñ ùôàäíééø íúåùòì äéä äùåò íúåà, öîáåúå úøé÷ò ò"æ, äéä êìåä úéáì ò"æ äéäå

ãáàî ìúåëäî äæéà øáã.  

  

ú÷éãá ïéìéôúä úåæåæîäå  

ãî.  éùðà äùòî íéâäåð ùãåçá ìåìà ÷åãáì ïéìéôúäî úåæåæîå äìùí, ø÷éòîå ïéãä êéøö

í÷ãáì íééîòô æá' íéðùàî. éîå àöîù ìåñô åéìéôúá êéøö äøôëáî.  

  

ו שעה אי� לנ', א אות א"ר פמ"שמו' עי

אלא בשעה שאנו , שאנו באי� בזרוע

כי ] ב"ו י"דברי� כ[' שנא, מוציאי� מעשרותינו

השקיפה ממעו� , מה כתיב בסו", תכלה לעשר

אלכסנדרי גדול כח� ' אמר ר, קדש� מ� השמי�

שה� הופכי� את הקללה , של מוציאי מעשרות

  ', הופכי� דבר ארירה לברכה וכו', לברכה וכו

  .ע"עש  

א בנחל קדומי� "כ הגאו� החיד"וכ

דבקבלת , בש� מפרשי�, ]'ואתחנ� ג[

. המצוות ולימוד בתורת� חשוב כמקיימ� בפועל

  שאול נחמיאס בספר ויאמר ' וכ� הביא הגאו� ר

  .ג"כ' שאול דברי� ג  

, א"י ה"פ דתניא בירושלמי בעירובי�

תפילי� צרי� לבדק� פע� אחת לשני� 

ג אומר אי� צריכות "רשב, עשר חודש דברי רבי

הלל הזק� אומר תפילי� אלו מאבי אמא , בדיקה

]. ואפשר דכוונתו דמאז לא נבדקו[ה� 

: מנחות מב' והביא� התוס[פ בא "ובמכילתא ס

אמרו ושמרת את החוקה הזאת ] ה תפילי�"ד

למד שהתפילי� מ, למועדה מימי� ימימה

נאמר , צריכות בדיקה אחת לשני� עשר חודש

מה , כא� ימימה ונאמר להל� ימי� תהיה גאולתו

דברי בית , ב חודש"ב חודש א" כא� י"להל� י

, בית שמאי אומרי� אינ� צריכות בדיקה. הלל

. שמאי אומר תפילי� אלו של אבי אמא ה�

 ÁÏ.  

 ËÏ.  

 Ó.  
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ת "ובשו. יש סתירה בי� ברייתות אלו' ולכאו

מט תלה הדבר בהא דאיתא ' א סי"ד ח"יחו

ושמרת את החוקה הזאת למועדה : במנחות לו

, ימי� ולא לילות, ]'ג י"שמות י[ מימי� ימימה

פרט לשבתות וימי� , מימי� ולא כל הימי�

דברי רבי , טובי� שאי� מניחי� בה� תפילי�

לא נאמרה  ,רבי עקיבא אומר .יוסי הגלילי

רבי לדעת  והא, חוקה זו אלא לעני� פסח בלבד

עקיבא מני� לנו שאי� מניחי� תפילי� בשבתות 

והיה ל�  ]'ש� ט[נ "אלא ממש, וימי� טובי�

�יצאו שבתות וימי� טובי� שה� , לאות על יד

כרבי עקיבא  ורוב הפוסקי� נקטו .גופ� אות

, שהפסוק ושמרת את החוקה הזאת למועדה

ולילה זמ� תפילי� , מדבר בחוקת הפסח בלבד

ורק חכמי� גזרו שלא יניח� , הוא מ� התורה

ד ש� "ועיי� ביחו. בלילה גזירה שמא ייש� בה�

החוקה דכיו� כתב ד ולפי זה. שהביא מקורותיו

אי� , בפסוק זה אינה מדברת בעני� תפילי�

 כ"וכ, תפילי� צריכות בדיקהד הת�ללמוד מ

 ב"ח[ובספר האשכול , .]גמ[מנחות  'התוס

ו "תפילי� סימ� ט 'לה[ש "והרא ]ב"עמוד צ

תפילי� ' ב מהל"פ[� "הרמב ל"זו, ]א"ל ס"סו

הכותב תפילי� בכתב ידו או שלקח� מ� : ]א"הי

ובדק� והחזיר� לתו� , או משאר אד�, המומחה

אינו צרי� לבדק� פע� אחרת , בתי התפילי�

ואי� חוששי� לה� , אפילו לאחר כמה שני�

וכ� היה , שמא נמחקה אות מתוכ� או שניקבה

, י� אלו משל אבי אמא ה�הלל הזק� אומר תפיל

 ]ט"תפילי� סימ� כ 'הל[ובארחות חיי� . כ"ע

שחכמי  דשמע ד"ע וכתב, 'זהמכילתא הנ ד"הב

עוד כתב ו, צרפת נהגו לבדק� משנה לשנה

צ "הגאוני� שהמניח� תמיד א' בתשושמצא 

מפני שהאויר , לבדק� אפילו לחמישי� שנה

אבל , שולט בה� תמיד ואינ� מתעפשות מבפני�

וכ� , צריכות בדיקה, � מניח� אלא לפרקי�א� אי

שמענו מחכמי� וזקני� ששמעו מרבותיה� 

 פ"וכ. פעמי� בכל שבע שני�' שיש לבדק� ב

ולפי זה תפילי� שלנו . י"ט ס"סימ� לע "בש

אינ� צריכות , שאנו מניחי� אות� בכל יו� ויו�

כתבו  א"והמג ג"נהאלא שהכ, בדיקה מ� הדי�

גות תפילי� ונמצאו בהיות וכבר נבדקו כמה זוד

 ,פסולות מחמת הזיעה שמקלקלת את האותיות

לכ� מ� הראוי להחמיר לבדק� לפחות פעמיי� 

א "רצ 'סיד "ווכמו שנפסק בי, בכל שבע שני�

 ד ש� דא""וכתב הגאו� יחו. מזוזהגבי  א"ס

, שהגאו� רבי יהודה עייאש בספר מטה יהודה

, כתב לחלק בי� תפילי� שהאויר שולט בה�

שהיא טמונה ומסוגרת ואי� האויר  למזוזה

ולכ� העלה שאי� צרי� לבדוק , שולט בה כלל

�א, ודבריו נכוני� מעיקר ההלכה, התפילי� 

מנהג חסידי� ואנשי מעשה להחמיר ולבדוק 

, התפילי� מידי שנה בשנה בחודש אלול

בספר  כ"שוכמ, שסימנו אני לדודי ודודי לי

ע "ובקיצור ש, ]י"א ס"סימ� תקפ[מטה אפרי� 

ובפרט בזמנינו שרבו , 'ועו] 'ח סעי" ג"קכ 'סי[

סופרי� ומגיהי� שאינ� מומחי� כראוי בדיני 

וכמה פעמי� נמצאו פיסולי� , תפילי� ומזוזות

באותיות שלה� לכ� ראוי להחמיר ולבדק� בימי 

ובמזוזות יש להחמיר יותר מפני שאי� , אלול

ומעיקר ההלכה חייב לבדק� , האויר שולט בה�

והמחמיר . בכל שלש שני� ומחצה פע� אחת

  לבדוק ג� התפילי� וג� המזוזות מידי שנה 

 .תבוא עליו ברכה, בשנה בחודש אלול  

ה "� פ"פ הרמב"וכ. כדאיתא ביומא יא

א "רצ' ד סי"ע יו"ט וטש"מזוזה ה' מהל

א כתב בש� רבינו "וברוח חיי� ש� סק. א"ס

פ הסוד יש לבדוק את "דע, ל"י זצ"האר

מ א� נמצא בתו� בית שלא "והוא נפק, המזוזה

ולעיל . נכנס לחות כלל ואינו יכול להפסל

�  דמה שאי� שולט בו האויר נפסל , נתבאר להיפ

  .יותר בקל  

, לתפילי� יש חזקת כשרות' הנה לכאו

 ‡Ó.  

 ·Ó.  
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' ע סי"לי� ובשתפי' ב מהל"� ספ"ופסקו הרמב

ולכ� , לעיל' וכנז, י דאי� בדיקת� חובה"ט ס"ל

דחזקה על חבר שאינו , חשיב אנוס' לכאו

מוציא תחת ידו דבר שאינו מתוק� כדאיתא 

וכ� אי� חוששי� שמא נפסל דכל . בפסחי� ט

זמ� שחיפויי� של� הרי ה� בחזקת� ואי� 

כ "וכמש, חוששי� שמא נמחקה אות מתוכ�

' ה' ח סי"ז או"א ח"יבי ת"ובשו. � ש�"הרמב

אי . כתב להוכיח מהא דאיתא בשבועות יח

� "פ הרמב"וכ, שלא בשעת וסתה אנוס הוא

ו הבא על אשתו שלא "שגגות ה' ה מהל"פ

הרי , בשעת וסתה וראתה ד� בשעת תשמיש

מפני שה� כאנוסי� , אלו פטורי� מקרב� חטאת

שהשוגג היה לו לבדוק ולדקדק , ולא שוגגי�

בדק יפה יפה ודקדק בשאלות לא ואילו , בדבר

ולפי שלא טרח , היה בא לידי שגגת חטא

, בדרישה וחקירה קוד� שיעשה צרי� כפרה

אבל זה מה לו לעשות הרי טהורה היתה ושלא 

, אי� זה אלא אונס ופטור, בשעת וסתה בעל

' פראג סי[' מ מרוטנבורג בתשו"וכתב הר. כ"ע

ששאלת על האשה ששימשה שלא ] תרכב

מה , ה ולמחרת מצאה ד� על הסדי�בשעת וסת

צ "דל, דאונס הוא ורחמנא פטריה' ותי. כפרתה

ז "ש הוסי" ע"והרא. לבדוק קוד� אלא לטהרות

. דאשה זו לאחר תשמיש ראתה] 'ב' כלל כט סי[

א� לדעתו הוי אונס , � דפטורי�"כ הרמב"וכ

' ד סי"רק א� בדקה קוד� תשמיש כשיטתו ביו

ט דוכי "ה סק"פק' ותמה בלח� ושמלה סי. קפו

וכתב ליישב דודאי ג� , עד כא� לא דיבר בזה

שלא , בשעת וסתה' ע איירי בכל עני� ואפי"הש

בא להורות תשובה אלא ללמדנו שצרי� לפרוש 

וכשהביא את , ז"� הוסי" ע"ומור, באבר מת

וא� שמשה שלא , הדי� השני דקדק וכתב

הא א� שמשה , בשעת וסתה למידק מיניה

ת נודע "ובשו. כפרה בשעת וסתה צריכי�

, �"ה ביאר דברי מור"פ' ד סי"ביהודה תנינא יו

היה : ל"ע ש� בראש הסעי" כתב וז"דמר� הש

ולשו� זו ', משמש ע� הטהורה ואמרה לו וכו

ואמרו ע� : מועתק מ� המשנה בשבועות יד

משמע הטהורה בודאי , הידיעה' הטהורה בה

, ומיירי בבדקה קוד� התשמיש ונמצאה טהורה

ולכ� אפילו , שבדקה עצמה לפני התשמישובזו 

ה אנוסי� ה� על תחילת "אי� לה וסת כלל אפ

, התשמיש דמה הוה לה למעבד יותר מהבדיקה

. והרי עשתה את שלה ובדקה ונמצאת טהורה

ד ובאבני שה� פנירי "ק י"ש ס"ע וכ� בפת"ועש

. ובמקומו הארכתי, כ כתב ליישב בזה"ו שג"סק

ת נודע ביהודה "ובש' ועי. ד"ה בנד"ה' ולכאו

ד "ה דהשיג ע"ד הרז"ו דהב"צ' ש� סי

דהרי , צ כפרה"הראשוני� דחשיב אונס ול

בעי מיניה רב אבא מרב הונא . נדה יב' במס

אשה מהו שתבדוק עצמה כשיעור וסת לחייב 

וסוגיא . עד לבו נוקפו ופורש' בעלה חטאת וכו

דאי בשעת , זו ודאי שלא בשעת וסתה איירי

סתה אי� קאמר לבו נוקפו וסתה או סמו� לו

כ שלא "אלא ע, יפרוש ומצוה לפרש, ופורש

ה א� היתה בודקת אותיו� "בסמו� לוסתה ואפ

וכתב . היה חייב חטאת ולא אמרינ� אונס הוא

ה "ב ש� דלכ� יצא בחיבור חידושי הרז"בנו

וסוגיא דשבועות , ש"� והרא"לחלוק על מהר

וכ� מוכח , מיירי שבדקה קוד� תשמיש

' � היה משמש ע� הטהורה בהמדקאמר ש

מיירי בטהורה גמורה שבדקה לפני , הידיעה

, ואז ודאי מקרי אונס, התשמיש ומצאה טהורה

באמצע הבעילה ' כ נדה אפי"פירסה אח' ואפי

אנוס הוא כל זמ� שלא אמרה לו נטמאתי שהרי 

אבל . וכי לא ישמש כלל. בדקה לפני תשמיש

, בלא בדקה א" שחכמי� אומרי� לא תבדוק

ואפשר שא� , פ אפשר בבדיקה"מ כיו� דעכ"מ

היתה בודקת היתה מוצאת קוד� תשמיש ולא 

ובזה , מקרי שוגג ולא אנוס, היה משמש עמה

וזה דומה ממש לאשה . מיירי סוגיא דנדה
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, עדי� על מיתת בעלה ונשאת' שהעידו ב

כמפורש , שחייבת בקרב�, כ בא בעלה"ואח

ד "פ ב"נשאת שלא ע: במשנה דיבמות פז

ד אלא "פ ב"י דלא ע"רש' ופי. ייבת בקרב�ח

דשוגגת היא ואי� זה אונס , חייבת קרב�, בעדי�

ד "עכ, דאיבעי ליה לאמתוני, להפטר מ� הקרב�

ב דחה דבריו "א� הגאו� נו. 'הרב וואל" הנז

דמה שדימה הא דנשאת לבא על , מכל וכל

דהת� א" , לא דמי כלל, אשתו ופרסה

ז יכלה "בכ, עדי�' פ ב"שמורשית להנשא ע

ולכ� היא שוגגת ולא , ד יפסוק"להמתי� עד שב

שחכמי� , א� אשה שלא בשעת וסתה, אנוסה

שמא לבו נוקפו , מיחו שלא תבדוק קוד� וסתה

ואי� נימא בזה שהיה אפשר לה לבדוק . ופורש

  , ולעשות שלא כרצו� חכמי� זה לא מקרי אפשר

  .ושפיר מקרי אונס  

ח "ות פתרומ[' דאמרו במתני, ד"לנד

האשה שהיתה אוכלת , ]'משנה א

�, בתרומה ובאו ואמרו לה מת בעל� או גירש

ורבי יהושע , רבי אליעזר מחייב קר� וחומש

ש דרבי יהושע פטר משו� "הר' ופי. פוטר

' י מהל"� פ"ופסק הרמב. טועה בדבר מצוה

ת חמדת "ובשו. ב כרבי יהושע"תרומות הי

ושלמי ביאר בזה בדברי היר' א' ד סי"שלמה יו

דטעמא דרבי יהושע דהוי כהוראת בית , ש�

דאילו היתה , דחשיב אנוסה ולא שוגגת, די�

, ד היו מורי� לה להיתר"באה לשאול בפני ב

, ורק בשעת האכילה נתברר שאסור לה לאכול

כ בפני משה ש� דמכיו� שבשעה שאכלה "וכ

חשבה שהיא אשת כה� ומותרת לאכול 

שהביא  וראיתי. ד"הוי כהוראת ב, בתרומה

א� ', ח' ג סי"ת אוצרות יוס" ח"ראיה זו בשו

כה ' ח סי"ת באר יצחק או"הביא ש� שבשו

ביאר המשנה באופ� אחר שלא היתה זרה 

  , ה הא"ד. כ בקר� אורה יבמות לד"וכ, בתחלה

  . ב אינ� צריכי� כפרה"ד אי� הכרח דבכיו"ולפ  

כתב ', ב' ח סי"ד או"רב פעלי� ח

ב תפילי� כת' דא', בעני� הנז

בכשרות ומגיה מומחה בדק אות� ואמר שה� 

ולאחר כמה שני� מסר� לבדיקה ומצא , כשרי�

ונמצא שמי שהניח את , טעות הפוסלת מעיקרא

. וברכותיו היו לבטלה, ח"התפילי� לא יצא י

אות ' ד' ונמצא תרופה לזה בספר דבש לפי מע

דכתב דכל איש ', ה' בש� שבלי הלקט סי' ד

א� , שרואה ומבי� בדעתו מקבל שכר על מה

שהרי אתה רואה מאי , דעתו מכוונת לשמי�

, ל שתפילי� שתפר� בפשת� פסולות"דקי

אמר רב חזינא לתפילי� דבי . ואמרינ� במכות יא

ולית הלכתא , דתפירי בכיתנא) רב חייא(חביבי 

והא ודאי דרבי חייא הגדול היה לו . כוותיה

פ "אע, שכר מצות תפילי� כשאר החסידי�

. ד"עכת, תפילי� שלו היו תפורות בפשת�שה

שני אליהו ד" ' כ בספרו ב� איש חיל בקונט"וכ

ז לא "א ש� כתב דבכ"ת יבי"ובשו. א"ב ע"כ

דמאחר שהלכה למשה מסיני , איפרק מחולשא

, היא שהתפילי� נתפרי� בגידי בהמה טהורה

אי� . וכ� בשבת קח. וכדאיתא הת� במכות יא

שרבי חייא יעשה עד , יתכ� שיהיה בזה מחלוקת

והרי , מעשה רב לתפור התפילי� שלו בפשת�

� בהקדמה לסדר זרעי� שמעול� "כתב הרמב

, לא מצינו הלכה למשה מסיני שיש בו מחלוקת

יוס" ' וסיי� דמה שרצה הגאו� ר, ע באור�"ועש

ד שיקבל שכר על "חיי� להסתייע מזה לנד

יד הדוחה נטויה , כוונתו הטובה לש� שמי�

ומה ג� שיש . מההיא דרבי חייא דליכא למיל"

, לומר שבאופ� כזה שנמצאת טעות בתפילי�

פ די� "א" שע, שהוברר שהיו פסולי� מעיקר�

מ אפשר שא� "מ, נאמ� באיסורי�' תורה עד א

היה , י מגיה מומחה יותר"היה מוסר� לבדיקה ע

כ לא מגיע לו שכר "וא, מגלה מיד את הטעות

 ע ברב פעלי� שהביא"וע. המצוה ממש

משה חיי� ' המעשה שהיה בזמ� זקנו הגאו� ר

 ·Â˘�Â 
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עד שבא , שכל התפילי� לא היו מרובעות כלל

ומצא שיטה לרבע את התפילי� ולימד ' חכ� א

הא� עד , ועלתה השאלה. את כל המומחי�

עתה כול� חטאו ולא הניחו תפילי� וברכו 

ל "ונ. ד שבלי הלקט"ונסמ� ע, ברכות לבטלה

א� א� , ת בזההקט� שלא בא אלא בשביל לרצו

היו לפניו אלה שהניחו תפילי� אלו אפשר 

ובפרט בעני� , שהיה מורה לה� לעשות תשובה

שהוא מדינא דבעינ� תפילי� , עיגול התפילי�

א ש� שעוד "ת יבי"בשו' ועי. מרובעות ממש

ה "ת באר משה ח"בשו' וכ� עי, הארי� בזה

' ו וכ� ש� סי"רפ' בהשמטות בסו" הספר עמ

ת אוצרות "ז ובשו"קצ' ת חלק לוי סי"שו, ל"ק

שאי� הנדו� ' והעולה מכל הנז. יוס" ש�

  ואפשר דמי שנמצאו תפיליו פסולות , מוסכ�

  .הוא בגדר שוגג ולאו דוקא אנוס  

על מצות עשה עבר אד� . ביומא פו

לא זז מש� עד , ועשה תשובה

שובו בני� ] ב"כ' ירמיה ג[' שמוחלי� לו שנא

כ האור זרוע "וכ. שובבי� ארפא משובותיכ�

קיב שא� עבר על מצות עשה ושב ' א סי"ח

ואי� צרי� , בתשובה מוחלי� לו גו" העו� מיד

ורק א� עבר על לא , לא צו� ולא קרב� להתכפר

צרי� לסג" עצמו , ד"תעשה וכריתות ומיתות ב

ולצער עצמו תמיד כדי שיתכפר לו העו� שעשה 

. ה"תשובה ה' א מהל"� פ"פ הרמב"וכ. 'וכו

ש "וכ, ז הוא ג� במי שעבר עבירה במזיד"וכ

, ועל הברכות שביר�. הכא שהוא שוגג גמור

דתליא באשלי רברבי ' א ש� אות ג"כתב ביבי

� ומר� שהמבר� ברכה שאינה "דלדעת הרמב

' ת משו� לא תשא את ש� ה"בר מהצריכה עו

א� . ז"עליו לקבל תשובה ע, אלהי� לשוא

דאיסור , ראשוני�' ש ועו"והרא' לשיטת התוס

וקרא , ברכה שאינה צריכה אינו אלא מדרבנ�

ואנ� . ואינו צרי� כפרה בזה, אסמכתא בעלמא

ע "וע. � ומר�"בדיד� אזלינ� בתר דעת הרמב

  ת חשב "שו', ט' ג סי"ת פני� מאירות ח"בשו

  .נד' ב סי"האפוד ח  

הנה גבי חודש אלול אי� חולק שאי� 

וברור הדבר שמותר , יסוד למנהג זה

א� . ולא מצינו מי שאוסר, להנשא בחודש זה

יש המערערי� שלא , גבי עשרת ימי תשובה

בברכות ' ד הגמ"ונסמכו ע, להנשא בימי� אלו

' ישעיה ה[צבאות במשפט ' ויגבה ה, אימתי: יב

וכתב . כ"ה ליוה"בעשרת הימי� שבי� ר, ]ז"ט

] כג' חת� וכלה סי' ז מע"ח[הגאו� שדי חמד 

ת "והנה היא לאה מב, אחות לנו קטנה: ל"וז

והלכה והיתה לאיש למשה . היתה כאלמנה

י חופה וקדושי� בראשית השנה "ע. היתה למנה

ת שנה "בעשרת ימי תשובה בשנת שש מאות ול

למני� שאנו מוני� בקראסוב באזור קריה 

ולא עלה על דעתי הקטנה שו� חשש , נאמנה

כי לא ידעתי שו� מנהג בזה . ופקפוק בראשונה

ולא ראיתי כתוב בספר שו� דבר מזה גדולה 

א� א� יו� או יומי� יעבור ואשמע את . וקטנה

הזק� שבה� ההוא אמר , לעזה המדינה, הקול

ולא ראיתי שו� חופה  נער הייתי ג� זקנתי

ימי סליחה , וקדושי� בימי� הקדושי� האלה

עד שמפני זה כי יקח איש . וכפרה תפלה ותחנה

אי� קיחה . אשה בחודש זה מידי שנה בשנה

 ‡˙È‡Â 
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אלא בכס" אחרי אשר נכספה וג� כלתה נפשנו 

אלה דברי . 'בתפלתנו ביו� אדיר בימי שנה וכו

הזק� ודבריו הרעידו את לבבי כי לא מלבי 

לזול בשו� מנהג כל שאינו ברור בעיני שראוי ז

ועיינתי שנית בדברי הפוסקי� ולא , לבטלו

מצאתי בספרי דבי רב דשכיחי גבאי ה� 

ועיינתי בפנקסי הכתובות . המדברי� בזה

שבעיר הזו חדשי� ג� ישני� ולא ראיתי רשו� 

אות היא , בה� שו� חופה שנעשית בימי� האלו

כיר ש� חשש ועוד הז. כי עדות הזק� נאמנה

ואי� זה הזמ� המתאי� , שיבואו לידי קלות ראש

�. אי� ש� רעדה, דבמקו� גילה נכנס יי�, לכ

ואפשר שכל זה אינו אלא בחופת בחור ע� 

שמתרבי� בשמחה ריקודי� ומחולות , בתולה

יעביר� על דעת , ותו" וכינור ויי� משתיה�

אבל בנישואי אלמו� ואלמנה אי� , קונ� חלילה

. ואי� קול עונה שיר ושבחה, שמחהקול ששו� ו

על אבד� חברת , והיתה זאת לה� ליגו� ואנחה

והאמת שא� . 'נעורי� אשר ישבו במנוחה וכו

ידעתי מזה קוד� מעשה לא הייתי ממהר 

לעשות מעשה עד שאתייע! ברבני גאוני דורנו 

ט הראוני בהצפירה שנה "ובשנת התרל. ו"יצ

אחד  ג שהזכיר סופר"א צד רכ"ההיא בנומר מ

מנהג זה שלא לישא בעשרת ימי תשובה בש� 

ה "ב ס"תר' והוא ש� בסי[ספר מטה אפרי� 

אלא רק דנוהגי� שלא , ולא כתב מקור לדבריו

וספר זה אי� , ]לעשות נישואי� בימי� אלה

  נמצא אצלי ולא ראיתיו עד הנה וצרי� לעיי� 

  .כ"ע. 'בגו" הספר וכו  

שהוכיח מספר ביר� את אברה� ד" 

] די� ברכת חתני� אות טז[א "ז ע"ק

כ "באב או ביוה' שכתב דא� חל המילה בט

ג "ומי שיבר� בפה, שאי� מביאי� כוס כלל

נלמוד שא� יש , בימי� אלו הוי ברכה לבטלה

חופה ביו� עשרה בטבת או צו� אסתר שכול� 

ומדלא . ל"עכ, בתענית אי� מברכי� על הכוס

' י ונחית לפרש, אמר הת� חופה בתענית ציבור

משמע , ושייר צו� גדליה, בטבת וצו� אסתר

  א� יד הדוחה נטויה דתנא . קצת דליכא חופה

  .ז בתמוז ואי� להוכיח מהת�"שייר י, ושייר  

ח ש� דאינו זוכר א� כ� המנהג "בשד

ש הרב מטה "דמ, בינינו הספרדי�

שכונתו שכ� נוהגי� בכל , אפרי� אינו מוכרח

פ "ועכ, י� כ�העול� ואולי רק האשכנזי� נוהג

מה שהוסיפו מאנשי העיר הזאת לומר שג� 

, בכל חודש אלול אי� נוהגי� בו לעשות חופה

ואני מעיד על , לא ראיתי ולא שמעתי מנהג זה

ו בחודש "ו ירושת"עצמי שנכנסתי לחופה בעיק

אלול והיה הכנסת כלה בבית הרב הגדול 

ר יצחק פרחי והיו על החופה "המפורס� מוהר

י הדור רבני גאוני תקיפי דארעא כמעט כל גדול

ש מר� "וכ� מתבאר ממ. א"דישראל זיע

ה אבל "ו ד"כ' ב סי"" בספר לב חיי� ח"החבי

זה תינח שש� פרט כל הימי� שאי� נושאי� 

  נשי� בה� ה� מצד הדי� וה� מצד המנהג ולא 

  .ד"עכ. מני בהדייהו כל חודש אלול  

 מטה דברי את מצינו לדבריו מנגד

 ,ד"ס קל 'סי ע"ש בקיצור כ"וכ ,אפרי�

 ק"להגרש שלמה חכמת 'ובהגה !"היעב סידור

 ,בזה שהשיגו עוד מצינו לא ומלבד� .תרב 'סי

 אברה� בספר 'ועי .כ� נמצא לא לפניה� וכ�

 בעני� דד� ,קכג אות 'ח 'מע סו" י'פלאג אזכור

 אימתי בשבת כ"יוה וחל ת"בעשי שנישא חת�

 להנשא שלא למנהג כלל חש ולא ,יעלה

 היה במקומו כ� מנהג היה וא� ,אלו בימי�

 מלמד ת"בשו בגודלו העיד וכ� .זאת מזכיר

 'ו ביו� היו שנישואיו 'א 'סי ע"אה להועיל

 בזה התייע! ל"זצ הצדיק הרב חמיו ומר תשרי

 ראויה ואדרבה ,להתיר ופסקו הדור גדולי ע�

 החת� את זכות לכ" להכריע זו רבה מצוה

 הגאו� בש� נוע� ידרכ בספר הביא וכ� .והכלה

 הוא וכ� .כ"ע ,ל"זצ הילדסהיימר עזריאל רבי

˘ÚÂ" Ú  

 ·˙ÎÂ 

 Í‡ 



ãð    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

úòé÷ú øôåù  

åî.  âäðî éðá æðëùà òå÷úì øôåùá øçàì äìôúä øî"ç ìåìà ãò ùàø äðùä ]é÷øô øã"à îô"å

ëå"ë àøä"ù ø"ä ô"ã éñ' ãé[, äîëå íéîòè ùé äæì:  

à. øá"ç ìåìà äìò äùî åðéáø ò"ä øäì éðéñ ìá÷ì úåçåìä úåéðùä, åøéáòäå øôåù äðçîá,

äùî äìò øäì, àìù åòèé íòôë äðåùàøä äìòù äùî øäì, òå"æ øîàð ]íéìäú î"æ å'[ "äìò

íéäìà äòåøúá", êëìå åðà íéò÷åú éãë òåðîì íòä àèçî ïååòå úàø÷ì íåé ïéãä áø÷ä àáå,

øåáòá åøåñéù íòä òøî åòúøéå ìå÷î øôåùä åøæçéå äáåùúá äîìù, ìå÷ù øôåùä ãéøçî

øøåòîå àðù' ]ñåîò â' å'[ "íà ò÷úé øôåù øéòá íòäå àì åãøçé", ïåùìî "ãøçå ìò éøáã"

]äéòùé ñ"å á'[, àåäù ãøç úåùòì äåöî øúåé øàùî úåîé äðùä, ïåéëå åìéçúäù íåùî øåñ òøî

ïéò÷åú äååïéëì ìëá ùãåç ìåìà. êîñå øáãì åò÷ú åçáùã øôåù ]íéìäú ô"à ã'. ùåáì[.  

á. ãåòå áúë ùåáìá, àåäù éãëá ááøòì úà ïèùä àìù òãé éúî ø"ä âøè÷éå, ïëå ò"é øôåùä

ááøòúî éôì øëåæù íåé åðéã.  

â. áúë íòèäã àåä éðôî àåäù ì' íåé íãå÷ ìâøä ]íéâäðî éáã øäî"í îò' 37[.  

ã. îñðëðù ìåìà ïéáøî äáåùúá, êîñå øáãì "ìîå ä' úà êááì úàå ááì êòøæ" ø"ú ìåìà,

êëìå ïéò÷åú øéäæäì æøæìå úà íòä äáåùúì, ìùî êìîì àáùë øåöì ìò øéò ïëå äôåöä ìò

ìãâîä äàåøùë úåìééç íéàá ìò øéòä åëøã òéøäì òå÷úìå øéäæäìå úà íòä åéäéù íéãîåò

ìò íúøîùî ]éøäî"ì[ãî.  

 דהעיר ב"ע קנז ד" ח"חאו 'הנז הגאו� 'בתשו

 התשובה בימי אשה לישא שלא הנוהגי� על

 מטה בש� כ� שכתב ע"ש מהקיצור והוא

 דבמדינתינו אלו דברי� למחוק ויש ,אפרי�

 'ר הצדיק הרב ונישואי ,כלל כ� נוהגי� אי�

 והוסי" .לעשור כסא בי� היו א�היינמ יעקב

 ש� אפרי� במטה דהמעיי� ש� המגיה הרב

 נישואי� לעשות שלא דנוהגי� כ"דמש יראה

 ,מזה לעיל בו שעוסק גדליה צו� על רק חוזר

 כל על דמיירי בדעתו חשב ע"ש הקיצור ובעל

 אפרי� המטה בדברי כ� נראה לא א� .ת"עשי

   אחרוני� ושאר ע"ש הקיצור כהבנת אלא

   .ת"עשי בכל דמיירי בדבריו נושהבי  

 נישואי� למנוע אי� 'הנז כל לפי

 והנמנעי� ,אלול בחודש ש"וכ ת"בעשי

 א� ז"ובכ .שיסמוכו מה על לה� יש ת"בעשי

 שיקדי� ראוי ,העשרי� גיל את החת� עבר

 וכמו ת"בעשי 'ואפי שיכול ככל נישואיו

 ומשנה .מח 'סי א"ח ד"יחו ת"בשו שפסק

 המל� ,בזה מצינו ]'א משנה ח"פ יומא[ שלמה

 'ל דכל 'פי ש� 'ובגמ .פניה� את ירחצו והכלה

 לו דנתברר ש� ח"בשד כ"וכ .כלה חשיב יו�

 נוהגי� שאי� מה� קצת שאומרי� שמה

 היא שגגה אלול חודש בכל חופה לעשות

 ונתפשט שנשאלתי בנדו� עשינו וכ� ביד�

 וכעת .כ"ע ,פקפוק בלי גלי בריש כ� המנהג

 בית ראש ,א"שליט פנירי משה ר"הג הראני

 ב"פי חתני� בית בספרו העלה שכ� ,ההוראה

 הוא בזה והמחמיר ,בזה חשש כל דאי� ט"ס

 כמה אצל מעשה ראינו וכ� .המתמיהי� מ�

   בניה� והכניסו לזה חשו דלא דורינו מחכמי

  .אלול בחודש החופה תחת ובנותיה�  

ÍÎÏÂ  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' äð  

æî.  ø÷éò âäðîä àåä òå÷úì øá"ç ìåìà ëã"ð øå÷îá íéøáãä ]ùîëå"ë âéäðîä ìä' ø"ä úåà ë"ã[,

àäå íéò÷åúã ìëá ùãåçä âäðî óñåð àåä åâéäðäã éðá æðëùà ìò íîöò øøåòì äáåùú æðëå'

úåéäáù åìéçúäå ïéà ïé÷éñôî ]ëå"ë ìéòîá ìàåîù ìä' ø"ä ñ"á éøáãî ìùä"ä[äî. éðáå ãøôñ àì åâäð

ïë òå"ë àì åàéáä ùáïçì êåøòåî. ëòå"ô åâäð éðá úåãò çøæîä òå÷úì øôåùá ïîæá úåçéìñä

íéøîåàùë é"â úåãéî, øàåáéå åîå÷îá.  

çî.  ïéà ïéëøáî ìò äòé÷ú åææî.  

èî.  ùé íéâäåðä ìéçúäì íåéî à' ãùàø ùãåç àåäù ì' áà ]ùåáì òå"ù åðåáùçá, ëå"ë úàùîá

ïéîéðá éñ' á' úéááå ìà óã î"ã ò"á úåà ã'[, ùéå åâäðù ìéçúäì åîåéá éðùä, åðééäå à' ìåìà ]éò' äæá

äéìàá àèåæ ÷ñ"á âîáå"à ÷ñ"á[çî.  

ð.  íéâäåð òå÷úì øùú"ú, ùéå åâäðù øùú"ú ùú"ú øúå"ú. éòå' áá"ç ]ñ"ñ ö÷ú"ç[ úèéùá

êåøòä ìëã àä ïðéòáã é' úåòé÷ú åðééä úåéåëìîì úåðåøëæ úåøôåùå ]éòå' âäðîá ìàøùé äøåú[.  

  

ורמז לתקיעת שופר בחודש אלול נת� 

בספר ישמח משה דבמזמור הללו אל 

ב "ב הללו כנגד י"איכא י] נ"תהלי� ק[בקדשו 

  ז הללו הראשו� כנגד ניס� ראש "ולפ, חדשי�

  .החדשי� והללו בתקע שופר כנגד חודש אלול  

 ד"דתמה ע 10' ו עמ"ט ח"בכתר ש' ועי

ח אלול עלה משה "דלדבריו דבר, א"ר

משמע שלא העבירו ', להר והעבירו שופר וכו

ח עצמו "אלא בר, שופר בכל חודש אלול

כי לאיזה , ה"ובתרועה זו נתעלה הקב, כשעלה

ומשה כבר , צור� היו צריכי� לתקוע בוקר וערב

ז כתב "וע, כ עלתה"והשכינה עצמה ג, עלה

ח אלול "רהמנהיג דלכ� התקינו לתקוע דוקא ב

ורק הצרפתי� ה� שהנהיגו , בכל שנה ושנה

ד מחזור ויטרי "ש שהב"וע. לתקוע בכל החודש

דבויטרי כתב , א בשינויי� גדולי�"ד ר"דהב

וכ� לא כתב ש� שאז , ח"ולא בר, בראש אלול

ועוד כתב בטור . עלה לקבל לוחות אחרונות

ולעומת זאת בויטרי , והעבירו שופר במחנה

, שינויי�' ועו, במחנהכתב והעברת שופר 

ט דלא כתב "הדגיש בכתר ש, ועיקר השינוי

. ח"ז מקור המנהג הוא רק לר"ולפ. בכל החודש

י "א� בהיות ויש בזה משו� אזהרת בנ

הנוהגי� בתקיעה זו , והתעוררות בתשובה

  ולא . ימשיכו במנהג� לתקוע בכל החודש

  .ט"יחושו לדברי כתר ש  

! שלא היו תוקעי� "וכ� היה מנהג אר

  כ בדר� "וכמש, כלל בימי הסליחות

 .11' ט עמ"כ בכש"קיא וכ' ! עמ"אר  

ירחו� שערי [כ הרב יעקב שור "מש' ועי

פ דמברכי� "דאע] 'ו' ח קונט"תורה ח

היינו דוקא בדבר שהוא , ג� על מצוה דרבנ�

כ תקיעת "משא, וה שראו חכמי� לתק�מצ

, שופר בימי� אלו שאי� התקיעה מצוה לעצמה

ולא שיי� לתק� , אלא הכשר של מצוה חשובה

ד לעיל דאי� התקיעות "ובפרט לפ, ז"ברכה ע

אלא מנהג , בכל חודש אלול מעיקר התקנה

  אי� לבר� על , שהוסיפו בני אשכנז על עצמ�

  .ע"ועש, התקיעה  

יו� ולכ� ' א ש� דבעינ� ל"וכתב במג

, מה ע� שבת' ולכאו. 'מתחילי� ביו� ב

סח ' ת ויצבור יוס" סי"ז בשו"וניסה לענות ע

ח "דמה יענה כשחל ר, מ"אות יא דלדעתו לק

וכ� לא תוקעי� , יו�' כ אי� תוקעי� ל"בשבת דג

 „Ó.  

 ‰Ó.  

 ÂÓ.  

 ÊÓ.  

 ÁÓ.  



åð    éãòåî      ìåìà ùãåç éðééðò  ä' 

àð.  ïéà òå÷úì øçàì úòé÷ù äîçä óà ìéáùá ãîìúäì ]ãòåî ìëì éç éñ' àé úåà àð åùå"ú úåøâà

äùî ç"ã éñ' àë ñ"ä[. äöåøäå ãîìúäì ò÷úé ÷ø øãçá øåâñ àìù òîùé õåçáî.  

áð.  é"à ïéàã íéøòðì òå÷úì úéáá úñðëä éãë ãîìúäì íåùî úàøùä äðéëùä ]ãòåî ìëì éç

íù[. áúëå åæçá"ò ]ìä' úåçéìñä äøòä è"å[ úåéäáã é÷å"ì ]ø"ä âì. ëå"ô áîøä"í ô"á ìäî' øôåù ä"æ[

íé÷ñòúîù íò å÷åðéúäú äìéçúëì íãîìì úòé÷ú øôåù éôà' úáùá, êëìå øúåî ãåîìì

ìâøúäìå úåòé÷úá íâ úéáá úñðëä.  

âð.  ùé íé÷éñôîù òå÷úì â' íéîé íãå÷ ø"ä ]éëøã äùî éñ' àô÷ú[. âäðîäå ÷éñôäì ÷ø áøòá

ø"ä ùîëå"ë ïî÷ì éñ' ã' åì úåà.  

  

øåîæî ãåãì ä'  

ãð.  âäðî éðá æðëùà øîåì ùàøî ùãåç ìåìà øçàì äìôúä îøåîæ "ãåãì ä' éøåà éòùéå"èî

]íéìäú øåîæî ë"æ[. øîàðå åá ]÷åñô é"â[ "àìåì éúðîàä", àìåì úåéúåà ìåìà ]øôñ íéîòèîä ò' ùãåç

âî íùá úåôñåúä íééç éâäðîå ïåøåùé úåà âì÷ð[ ùéå íéâäåð åøîàì òã íåé íéøåôëä, éøåàã ùàøá

ל דא" זכרו� תרועה סגי "כ צ"וע, ח אלול"בער

ה גבי שבתות דבאמת היו תוקעי� א� יש "הו

. יו�' ושפיר נחשב בתו� הל, איסורא דשבת

' ל בפשיטות דבעינ� ל"וי, ואי� בתרוצו ממש

  יו� שבה� תוקעי� מיו� ראשו� עד יו� האחרו� 

  .יו� ממש דתוקעי� בה�' יו� ולא בעינ� ל' ל  

אברה� ' להגאו� רכתב בספר בית אל 

שמצא ' א אות ב"ל ד" קמא ע"חמוי זצ

סוד גדול : ל"וז, בספר כתב יד בסגולת המזמור

ונורא וסגולה נשגבה מצאתי באמתחת כתבי 

מי : ל"וז, שכתוב ש�, א"רבני שאלוניקי יע

שהוא בעל נפש יכתוב לו מזמור זה על גויל או 

בכתיבה אשורית , ת"קל" כשר המעובד לש� ס

ודע כי במזמור הזה . ת"רטוט כדי� סותגי� ובש

ה "ויכתוב למעלה מכל ש� הוי, ת"ג הויו"יש י

וישימנו . ש"ת ב"ג מדות בא"ש� אחד מהי

במדבר [על פסוק , כשר שבהיכל' ת א"בתו� ס

ויעמוד בי� המתי� ובי� החיי� ותעצר ] ג"ז י"י

ובכל יו� יפתח ההיכל ויקרא המזמור . המגפה

מה שמוציא  להבי�, בכוונה עצומה' הנז

ובכל ש� וש� יכוי� בקריאתו בש� , בשפתיו

ראשונה . א. וסגולותיו ה� שבעה. הכתוב בצדו

להג� עליו מכל דבר רע והוא כמו קמיע , יסעו

אל" , י'ואשר על ידו השנ. ב. מומחה ופקיע

ממגפה ומדבר ומכל חולאי� , � תלוי עליו'המג

מסוגל לח� , ויע� השלישי. ג. מ"ומקרי� רעי� ב

, ע'ואת רב. ד. חסד בעיני אלהי� ואד�ול

. ה"להצלחה גדולה לכל אשר יעשה יצליח בעז

למצוא מזונותיו ופרנסה , שי� עלו'וחמו. ה

, ש'ואת הש. 'ו. טובה בריוח בלי עמל וטורח

ובת . 'ז. מועיל הרבה לפתוח הלב ביראת שמי�

. יזכה לחיי� טובי� וארוכי� לשלו�, ע'שב

בכוונה ע� שמותיו ג יו� "והוא שילמד אותו י

ת והיה עמו "כ יסיר אותו מהס"ואח, כאמור

  ואז יקויי� בו כל . וקרא בו כל ימות השנה

  . הסגולות הללו האמורי�  

 ËÓ.  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' æð  

äðùä, éòùéå íåéá øåôëàð ]èî"à ÷ñ"å óìàå äèîì ÷ñ"å[. âäðîäå õåôðä àåä øîåì øåîæî äæ ãò

éðéîù úøöò àðù' ùí "éë éððôöé äëñá" æîåøù úåëåñì. ùéå íéøîåà íâ éðéîùá úøöò ]éò'

äë"ç ðùîå"á ñ"÷ á,' ëå"ë ìåøîà ãò éðéîù úøöò øôñá úéá ìà óã î÷"à ò"à úåà á' åùáå"ú èáù éåìä ç"é éñ'

æñ ïëå àéáä åæçá"ò ìä' úåçéìñä úåà ë', åâäðáå íòä ìåìà éñ' à' áúë åâäðã åøîàì ãò àðòùåä äáø[, ùéå

íðéàù íéøîåà øåîæî äæ ììëáð.  

  

ח הכה� בספר שערי רחמי� "מהר

, ]ד"בהנהגות לחודש אלול ד" כ[

ח "דטע� מזמור זה שמסוגל ביתר שאת מר

�ת ג מקורו"ח אלול נפתחו י"דבר, אלול ואיל

וה� מתגלי� ומאירי� , ג מכיל� דרחמי"די

כידוע , א המקיפי� שלה�"למטה במקו� או

ח "דכל האומר רז זה מר, ועוד כתב. ליודעי ח�

אפילו גזרה רעה , אלול עד אחר שמחת תורה

, מ מ� השמי� מבטלו"נתונה על האד� ב

, ומעביר מעליו כל המקטרגי� ומארי תריסי�

ויוצא , עותומבטל מעליו כל גזרות קשות ור

וצרי� ליזהר לאומרו מדי , בדימוס זכאי בדינו

, ח אלול עד אחר שמחת תורה"יו� ביומו מר

  ומובטח לו שלא יחסרו מזונותיו על השנה 

 . כולה  

 כתב ,שעיו יוס" ר"להג י"כ !"אר ובמנהגי

 הסליחות בספרי א� ,אלול בחודש לאמרו

   בגיליו� 'ועי ,זה מזמור הוזכר לא !"רא לעדות

  .ה"תשס שופטי� סדר חלב זבת !"אר  

רבנ� פתרי� ', א אות ד"בויקרא רבה פכ

אורי  ,קרא בראש השנה ויו� הכפורי�

ממי אירא  .וישעי ביו� הכפורי� הבראש השנ

בקרוב עלי מרעי� אלו שרי  .עזי וזמרת יה

לאכול את בשרי לפי ששרי  ,מות העול�או

אומות העול� באי� ומקטרגי� על ישראל לפני 

ז "ע אלו עובדי ע"רבש ,ואומרי� לפניו ,ה"הקב

אלו מגלי עריות ואלו מגלי  ,ז"ואלו עובדי ע

 ,אלו שופכי דמי� ואלו שופכי דמי� ,עריות

מפני מה אלו יורדי� לגיהנ� ואלו אינ� יורדי� 

 ,ה יו�"י לי בימות החמה שסצרי ואויב .לגיהנ�

שכל ימות השנה השט�  ,ד"השט� גימטריא שס

אמרו  ,וביו� הכפורי� אינו מקטרג ,מקטרג

ה א� תחנה עלי מחנה של "ישראל לפני הקב

  ז "ויקרא ט[ ל לא יירא לבי שהבטחתני"סמא

  . בזאת יבא אהר� אל הקדש ,]'ג  

ר פנחס "שמח החדש בש� הגכ בלב "כ

ק "ק ראזלא בש� הרה"חיי� טויב אבד

, ק מזידישטוב"הרה, היהודי הקדוש, מלובלי�

' ועי. ע"ק מצאנז זי"ק מראפשי! והרה"הרה

' ד' ב סי"ו ובדברי חיי� ח"אוצר החיי� אות רכ

דמצינו כמה מצוות ותפלות מאנשי , כתב

א� לא מצינו כלל תפלה נוספת כמו , ג"כנה

ועל אלול אי� ' ת ובכל מועדי ה"שישעשו בע

וטעמ� דמקור המנהג . 'ג וכו"זכר מאנשי כנה

הוא מהחמדת ימי� שכידוע יש חילוקי דעות 

ד אי� "א הארכתי בזה ולענ"ובמקו. על ספרו זה

' ע ד"בהקדמת ספר חזו' ועי, בטענותיה� ממש

ד "תעניות שכתב לסמו� על ספר זה והב

העומר תפט דהדי� של ספירת ' ר סי"המחב

ט שני של גליות יהא אחר עריכת "בליל יו

ע מפאנו ודחה "הסדר יצא מפי קדשו של הרמ

פ "ומהרח. כג' ! סי"בזה דברי שאילת יעב

! "תמה על היעב] ד"ד" יז ע[בספר כל החיי� 

יעקב אלגאזי ' שהגאו� ר, י"שערער על החמ

 ·˙ÎÂ 

 �.  

 ‡�.  

 ·�.  
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âäðîå éðá úåãò æîäçø øîåì øåîæî äæ øçàì åðéìò çáùìâð, ïåàâäå ãéçä"à ]ñ"ñ ïñðñ øéàéì[

áúë åøîàì ìë äðùä øçàì ìë äìôú, àåäå äìåâñ äøéîùì äçìöäå. øôñáå éøòù äìôú

 והביא ימי� חמדת הספר את לאור הוציא

 אבועלפיא י�חי 'ר ,עול� מגאוני הסכמות

 פה ש� ומי ,כהונה בתי בעל הכה� י"ומהר

 שמי� עלי אני ומעיד .זה ספר אחר להרהר

 שהיה לב חקרי בעל הגאו� זקני מר כי ואר!

 ובפסקי ופוסקי� ס"ש בלימוד תמיד שקוד

 ואמר ,ימי� חמדת בספר תדיר לומד היה הלכה

 השבת מקדושת קדושה הארת בזה שמקבל

 אהר בית בקוב! שהביאו ומה( .טוב ויו�

 לא פ"שמהרח שכתב 'א מאד� מכתב וישראל

 ורוח ,רוח ורעות הבל דברי דבריו ,נחית

 ב"וכיו .'א אותו של גרונו בתו� דיברה טומאה

 ,קנו 'עמ מאמרות חמשה בספר כ"מש על ל"י

 ת"לשו בפתיחה כ"מש 'ועי .לפומיה עפרא

 כ"מש על לתמוה יש וכ� .ט"ח אומר יביע

 ברבי שאירע שהמעשה יוס" חמדת 'בקונט

 והביאו ,שלו� נהר ס"מח וינטורה שבתי

 היה זה מעשה בכלל א� גדול וספק פ"מהרח

 שמועות כי ,מאמיני� של המצאת� פרי ואולי

 ולא היו שלא 'וכדו מופתי� על אלו מעי�

 ',וכו חוגי� באות� לרוב נפוצי� היו ,נבראו

 'ר הגאו� ובנו פ"מהרח על כ� מלומר ו"וח

 ראה שלא כ"במש וכ� ,עול� יגאונ ,אברה�

 ,ראה לא אי 'ואפי ,!"היעב של ספרו פ"מהרח

 להשיג יש ועוד .קיבלה לא ז"ובכ דעתו ידע

 אציי� ורק .ל"ואכמ ,מקומות בכמה ד"ע

 לא א� ,זה ספר כנגד המקובלי� בש� כ"למש

 ,מהשבתאי� שהוא משו� דהוא להדיא כתבו

 תלמידו אלא ,י"האר בתורת מוסמ� דאי� אלא

 זה ככל נקט וכ� ).בזה ג� ל"ואכמ ,ו"חמהר

 בספר הביא וכ� ',מ אות 'ה 'מע המי� בטהרת

 חיי� 'ר הגאו� בש� קפד 'עמ הישיבות א�

 הורה העבודה ושורש יסוד בעל ושכ� מוולאזי�

 'ועי .חכמה ובראשית י"חמ בספר ללמוד לבניו

 'מעמ טולידאנו מ"רי להגאו� גנזי� אוצר בספר
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 ,הספר בש� ונרמז ,!"מאר דיי� יוס" 'ר ב�

 להלי! כ"וכ .יי�„ משפחתÓ ייאÁ ת"ר ,ת'חמד

   יצחק עי� הגדול בספרו יוס" י"הגר ר"מו בעדו

   .ש"יעו ,תקו 'עמ א"ח  

 ,כלל נכונה זו טענה אי� דמעיקרא באמת

 קט� טוב ש� בספר כ� כתב כבר דהנה

 ל� הא :ל"וז ,י"האר כתבי פ"ע מיוסד אשר

 עד אלול ח"מר זה רז האומר כל ,גדול סוד

 על נתונה רעה גזירה אפילו ,תורה שמחת אחר

 ומעביר ומבטל ,לבטלה יכול השמי� מ� האד�

 ,תריס� מארי ושטני� המקטרגי� כל מעליו

 ויוצא ,וקשות רעות גזירות כל מעליו ומבטל

 בספר ג� כתב ב"וכיו .בדי� וזכאי בדימוס

 לתלמיד המיוחס המוסר ספר ,ב"ח זכירה

 קוד� נדפסו ל"הנ הספרי� והנה .י"האר

 קט� טוב ש� הספר ,ימי� חמדת ספר הדפסת

 זכירה וספר ,ו"תס בשנת בזולצבא� נדפס

 המוסר וספר ,ט"שס בשנת באמבורג נדפס

 ימי� חמדת הספר ואילו ,ד"תפ בשנת נדפס

 שציי� וכפי .א"תצ בשנת רק לראשונה נדפס

 העיר ועוד .עה 'עמ לשמחה מועדי� בספר ז"כ

   רק ולא ,מזמורי� כמה כתב ימי� דהחמדת בזה

   .זה מזמור את  

 כ"כמש כ� לומר נהג לא א"שהגר

 הובא לא וכ� ,נג אות רב במעשה

 עמו דטעמו ל"נ ,היש� א"הגר בסידור המזמור

   התפלה מלבד בציבור פסוקי� אומרי� דאי�

  ].זע 'עמ אמשטרד� במנהגי כ"שכ 'ועי[  

 Í‡ 

‰ÓÂ  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' èð  

ïåàâäì ø' á÷òé ç÷ø ]óã çì ò"á úåà àé[ áúë ìëã øîåàä øåîæî äæ øî"ç ìåìà ãò ðéîùé úøöò

éôà' äøæâ äòø äðåúð ìò íãàä ïî íéîùä ìåëé äìèáì, øéáòîå åéìòî ìë íéâøè÷îä ìëå

úåøéæâ úåù÷ úåòøå, àöåéå éàëæ ïéãá çèáåîå åì àéöåéù åéúåðù åéîéå áåèá áøòéå åì ]òå"ò

ùî"ë äøòäá èî.[  

âäðîå éðá æðëùà åøîåàì øçàì øéù ìù íåé, åøîàéå ùéã÷ íåúé çàå"ë øåîæî ìãåã ä' àìù

äàøé øåîæîë ìù íåé, çàå"ë åøîàé ãåò íòô ùéã÷ íåúé, ùéå éðáî æðëùà íéøîåàù øåîæîä

øçà åðéìò çáùì úåòé÷úäå ]ë"ë äèîá íéøôà ëå"ð éøáãá ðùîä"á ÷ñ"á[, âäðîáå ìàøùé äøåú ëáú

úòé÷úù øôåù àéä íãå÷ ãåãì ä' ]ç÷ìå àøáñ åæ ïåùìî îøä"à íéò÷åúã øçàì äìôúä, ãåì éúðéáî ïéáäì

ãåîéì äæ[. øáå"ç åîéã÷é øåîæî ãåãì ä' øåîæîì éëøá éùôð øéãúã åðéàùå øéãú øéãú íãå÷,

íå÷îáå ùéù ÷ø ìáà ãçà àì å÷éñôé íäéðéá ùéã÷á éãëá àìù úåáøäì íéùéã÷á ]ðùî"á ÷ñ"á

èîå"à[.  

äð.  íéâäåðä øîåì øåîæî ãåãì ä' íéøîåà íâ áøòá, ùéå íéøîåà åúåà øçàì äçðî ]èî"à

ðùîå"á íù ùå"ò øâä"æ[, êëå âäðî çñåð ãøôñ. øâäå"æ áúë åøîàì íãå÷ åðéìò çáùì. ùéå

íéøîåàù øçà úìôú úéáøò ]óìà ïâîä ÷ñ"é[ ïëå âäðî çñåð æðëùà.  

åð.  áùàø ùãåç ïéà íéøîåà úåçéìñ íéðåðçúå ]îø"ò åðàôî éñ' èò, ðëä"â äâäá"è éñ' àô÷ú, âî"à

÷ñ"á éòå' è"æ, äéìà äáø ÷ñ"å, èî"à úåà àé, äë"ç ñ"÷ åè éòå' éøòù ùãå÷ä ìò äøåîä òáöàá ÷ñ"ë[.  

  

éãåîéì ùãåç ìåìà  

æð.  éåàø àø÷éù ìëá íåé úøùò úåøáãä, ãáìîã íäù íéìâåñî ïîæì øáã äôâîå, íéìéöî íä

úøëî, ùéù íäá úë"ø úåéúåà ]ãñç íäøáàì àðàééáåè óã ô"æ ò"á øãñá ïå÷éú äôéâîì, áäå"ã úéáá ìà

ãó ç' ò"á úåà é"à[, êà ïéà íøîàì øåáéöá àìà ÷ø ãéçéä øîàé åãáìãð. 

 

כ בב� איש חי סדר פקודי אות "מש' ועי

לומר המזמור , בש� רבי אליהו מני' ו

ח אלול עד שמיני "אחר שחרית וערבית מר

  קסז במנהג ' ע בספר דברי יוס" סי"וע. עצרת

 .מרוקו לאמרו אחר שחרית  

 פרשת לומר טוב ,]ה"ס 'א 'סי[ ע"בש

 הדיברות ועשרת המ� ופרשת העקידה

 .ואש� וחטאת ושלמי� ומנחה עולה ופרשת

 הדיברות עשרת לומר מותר ביחיד ודווקא ,ה"הג

 ,בטור כ"וכ .בציבור לאמר� אסור אבל ,יו� בכל

 ד"[ תמיד 'ממס ה"בפ דתנ� י"בב מר� והביא

 וה� אחת הברכ ברכו הממונה לה� אמר ]:לב

 בסו" דאמרינ� "וא ,הדברי� עשרת וקראו ברכו

 תרעומת מפני שביטלו� ].יב ד"[ דברכות ק"פ

 אי� האר! לעמי יאמרו שלא י"ופרש ,המיני�

 מה אלא קוראי� שאי� ותדעו ,אמת התורה שאר

 למימר איכא ,בסיני מפיו ושמעו ה"הקב שאמר

 משו� דליכא ביחיד אבל בציבור דווקא דהיינו

   יזכור כ� ידי שעל ,לאמר� טוב המיני� תתרעומ

  .בזה אמונתו ותתחזק יו� בכל סיני הר מעמד  

 ‚�.  

 „�.  
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 עשרת וקורי� .יב בברכות ש"ממ

 ,שמוע א� והיה ,שמע ,הדברות

 ,כהני� וברכת עבודה ,ויציב אמת ,ויאמר

 בקשו בגבולי� א" שמואל אמר יהודה ר"א

 תרעומת מפני בטלו� שכבר אלא ,כ� לקרות

 בגבולי� אומר נת� 'ר ,הכי נמי תניא .יני�המ

 מפני בטלו� שכבר אלא כ� לקרות בקשו

 למקבעינהו סבר ח"בב רבה .המיני� תרעומת

 מפני ביטלו� כבר חסדא רב ל"א ,בסורא

 למקבעינהו סבר אמימר .המיני� תרעומת

 מפני בטלו� כבר אשי רב ל"א ,בנהרדעא

 בתלמוד גאו� נסי� רב כ"וכ .המיני� תרעומת

 היה בדי� פירשוה הפרק שלזה ישראל אר!

 ומפני יו� בכל הדברות עשרת קורי� שיהו

 לבד� אלו אומרי� יהו שלא המיני� תרעומת

   דכ� עיניי� ביפה והביא ,בסיני למשה ניתנו

  .ה"ה א"פ בירושלמי ואה  

 א"הרשב דכתב ,ג"סק משה בדרכי

 ששאלת� ]ד"קפ סימ� א"ח[ בתשובה

 בבית בשחר הדברות עשרת לומר מותר הא�

 כדאמרינ� כ� לעשות אסור ,תשובה .הכנסת

 י"ופרש ,המיני� תרעומת מפני דביטלו�

 התורה שאר שאי� האר! לעמי יאמרו שלא

 .דברי� עשרה רק קורי� שאי� ותדעו אמת

 אסור בציבור דדווקא יוס" בבית וכתב

 ח"הב כ"וכ .לאמר� טוב ביחיד אבל לקרות�

 :ל"וז ,לטור ובחידושי ל"מהרש בש� ו"סק

 הע� שמנעו אמרו דברכות ק"בפ וא"

 לקבע� דווקא היינו ,המיני� מפני מלאמר�

 ל� לית ברכה בלא אבל ,ש"ק כמו בברכות

 דבקשו י"רש לשו�ב משמע וכ� .ל"עכ ,בה

 משמע וכ� ,ש"בק דברות עשרה לקבוע

 ואפילו ,אסור בציבור דכל א"הרשב 'בתשו

 אדלישנ ואפשר ,ש"ק בברכות קבעו� לא

 ביטלו� דלגמרי ליה משמע ביטלו� שכבר

 הבית דברי שהביא בדרישה כ"וכ .בציבור

 למה כ"א לפירושו להקשות אי�ד וכתב ,יוס"

 לומר דיש ,ליחיד ציבור בי� רבינו חילק לא

 כתב שהרי ,ביחיד מיירי ודאי הטורד

 ,ל"וק ויאמר השחר עלות קוד� שישכי�

 עומנ לאד 'תי ]לטור ל"מהרש חידושי[ ומורי

 שנהגו כמו אלא הדברות עשרת מלומר

 שכתבתי וכמו ,ש"ק כמו בברכות לקבוע

 ל� לית ברכה בלא אבל ,דתמיד משנה לשו�

 לאמר� הוא הנהיג וכ� .ל"עכ ,ודוק בה

 מתפלל שהיה בחורי� של כנסת בבית ברבי�

 בקול שאמר ברו� קוד� אמר� !"והש עימה�

 ,ט"סק 'א 'סי א"המג כתב ב"יווכ .ר�

 'קונט על אותו כותבי� אי� לכ�ד והוסי"

   ובבאר ,ה"סק ז"בט כ"וכ ,לציבור המיוחד

  .קנה 'סי יעקב בית 'ועי .יא ק"ס היטב  

 א"הרשב אוסר דלא כתב

 בי� לקבוע אלא בציבור לאומרו

 שאמר ברו� קוד� אבל ,ש"ק כמו הברכות

 לאסור נקטינ� אנ� א� ,בציבור אפילו מותר

 קוד� דווקא וביחיד וכלל כלל בציבור

 הברכות בתו� לקבוע אבל ,אחריו או התפלה

 'סי ב"ח יעקב שבות 'ועי[ אסור ליחיד ג�

 והביא יט ק"ס תשובה בשערי כ"וכ ,]מד

 י"הראמשמ ,ד"יו 'סי עי� טוב 'קונט דברי

 א� ,ביחיד 'אפי לאומר� שאי� משמע ל"ז

 לאחר אבל ,התפלה קוד� דהקפידא אפשר

 לימודו תקביעו באמצע יקרא א� התפלה

 כ"וכ ,א"הגר בביאור כ"וכ ,דמי שפיר

 ובשער .ז"ט ק"ס ב"ובמשנ י"סק י"בברכ

 מובא ]לב ק"ס ח"בכה ד"הב[ ההקדמות

   עשרת מלומר ו"מהרח את מנע ל"ז י"דהאר

  .הדברות  

 Â¯Â˜ÓÂ 

ÎÂ"Î  ˘¯‰ÓÂ"‡   
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çð.  ð"ê. øäæé ãåîìì ìë ë"ã éøôñ ðä"ê øî"ç ìåìà ãò úøåîùà ø"ä, æàå àø÷é ïîéñä

ïåøçàä ìù éøáã íéîéä á' øîàéå ùéã÷, äå' éùîåç øåúä ïéà êéøö úåø÷ì øáëã àø÷ åîù"ú

ìë òåáù, ãáìáå ïúéù åúòã íàã ñðàð òåáù ãçà àìå àø÷ åîù"ú íéìùéã úòá äéäéù.

àø÷éå ïåúéîá úçðå äîéòðå äùåã÷ ]éò' äøåî òáöàá éñ' â' úåà çé÷, ëå"ë ãòåîá ìëì éç úåà áé[.

÷ã÷ãéå íúàéø÷á ÷ãä áèéä ïéáäì äî àåäù øîåà ]úéá ìà óã è' ò"á úåà äë[.  

èð.  íéìäú. íéâäåð éîéá ùãåç ìåìà øî"ç êìéàå øîåì øçà äìôúä äøùò éøåîæî íéìäú

]éòå' âî"à îôå"â àá"à ÷ñ"á åáúëù åìéçúéã øçàì ø"ç øáã"ç ïéà íéøîåà íéðåðçú, ìéå"ò äî íéðåðçú ùé äæá,

ïéàã øåñéà àåø÷ì íéìäú øá"ç[, íéðååëîå øåîâì ìë íéìäúä á' íéîòô íãå÷ ø"ä, àåäå äìåò

ïéðîë ôë"ø. ëå"ë øåæçîá úéá ìà ]íù[ êà àì áúë äîë àø÷é, àìà ÷ø àìù òðîé ãåîììî

íéìäú ìëá íåé íéîéäî íéàøåðä åìàä íúìåâñù äîøä äáâùðäå ãâåäì ãò ãàî ]éòå' åøôñá

úåìòî úåáåè[. ìéâøäå íéìäúá äçåã ìë éðéî úåðòøåô íéòâôå íéòø åéìòî ìòîå éðá åúéá

ùîååúçô ìëå éðá åøåã, ìâìâîå åéìò íäéìòå ìë éðéî òôù úåëøá úåáåè úåçìöäå íéîçøå

íéãñçå, ïéàå êì øáã ïâäì éðôî íé÷éæîä úøéîàë ùéã÷ ìò íéìäúä, êéøöå øîåì íéìäú

ïåúîá àìå óåèçé íé÷åñôä ìàù"ë éøä äæ óéåæî ]îô"â éñ' ô÷ú"à, óìà ïâîä úåà è"æ ïåàâäå ãéçä"à

åøôñá óñåé úåìäú íùá åðéáø íéøôà[. åúòùá äìéìä, ïéá úòé÷ù äîçä úåöçì, éåàø òðîäì

úàéø÷î íéìäúääð.  

  

, א" שאי� זה קשור ביותר להכא, הנה

בעני� , בה זוראיתי לנכו� להוסי" תשו

  שהוא דבר הנצר� בכל , קריאת תהלי� בלילה

  .יו�  

שסידר (ד שער המצוות "ראשית יש להב .‡

בשאר לילי  :סדר ואתחנ�) ש ויטאל"הגאו� מהר

לפי שהמקרא  ,א מקראוהשבוע אי� ראוי לקר

 ,הוא בעשיה והלילה עצמה היא בחינת עשיה

. ל"עכ ,והכל הוא דיני� ואי� ראוי לעורר הדיני�

, א"ח שער הנהגת הלימוד פ"ב כתב בפע"יווכ

לפי שהוא סוד , ובלילה לא תקרא מקרא

ואי� , וג� לילה זמ� שליטת עשיה, העשיה

וכ� הביא בנגיד ומצוה ד" טו . לעורר הדיני� אז

יו� , ב"ויש לזה סמ� בתנא דבי אליהו פ. ב"ע

ולילה ללילה יחוה , �"ליו� יביע אומר זה תנ

 ]'י' ה[ ש"� שהוכ� בתרגו. דעת זה משנה

בכ� שריאת כנישתא , בפסוק דודי צח ואדו�

, דבית ישראל למשתעי בשבחיה דמרי עלמא

רעותי למפלח ביממא דעטי" , וכ� אמרת

ד ספרי� "ועסיק בכ, באצטלא כתלג חיור

הלבוש ' ופי(דאורייתא ופתגמי נבואה וכתיבי 

ובלילה עסיק , )י צח ואדו�'דהוא כמני� דוד

ת מי יהודה אלטמ� "שו[בשיתא סדרי משנה 

ת יוס" "א בשו"כתב הגאו� החידו]. כב' סי

לכאורה יפלא כי תורה שבכתב ד, נד' אומ! סי

פ נגד ש� "היא כנגד ש� הויה ותורה שבע

ש בזהר הקדוש בכמה מקומות "כמ ,נותאד

כ מקרא הוא רחמי� "וא .ל"י ז"ובכתבי האר

וזה . ו"ונראי� הדברי� הפכיי� ח ,ומשנה די�

ת ששמעתי מש� הרב עיר וקדיש שני� רבו

המקרא עליונה  נתדבחי ,ל"� פאפירש ז"מהר

י לימוד מקרא "וע ,מאד ומתפשטת עד העשיה

א מקרא בלילה וולכ� אי� לקר ,מברר מ� העשיה

והלילה בחינת עשיה  ,לפי שמבררת מ� העשיה

 ‰�.  
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כ שמעתי לפי "ע ,ואי� ראוי לעורר הדיני�

א ז בחינת המקרא הי"ולפ. הרשו� בזכרוני

 ,שיש לו כח לברר בעשיה "רחמי� מדת יו� א

א� עוד הביא מנהג . ה אי� לעורר הדיני�"ומשו

שבכל לילה באשמורת קוראי� ספרי , קדו�

ושמעתי ממקובל מופלא . תהלי� בבתי הכנסת

ל שאמר שאי� קריאת התהלי� בכלל "בדורינו ז

ויכולי� לקרות תהלי� , ל"י ז"אזהרת האר

ח "פס[ר "ש בבר"ממל סמ� לזה "ונ, באשמורת

שיעקב אבינו היה קורא תהלי� בלילה , ]אות יא

שיעקב אבינו : א מגילה טו"וכ� הביא המהרש(

אלא , ג� בלילה לא שכב לבו, בהיותו בבית לב�

ואתה ] 'ב ד"תהלי� כ[' שנא, היה אומר תהלי�

). ישראל סבא, קדוש יושב תהלות ישראל

הרי דוד המל� רוב תהלותיו יסד� , ואעיקרא

ומי ששואל אותי א� . ואמר� לראש אשמורות

אני משיב , לקרוא תהלי� באשמורת הלילה

�ואי� אני , א� אני בעצמי ירא אנכי, שיש לו סמ

וכבר . כי א� בליל שבת, קורא תהלי� בלילה

ת חיי� שאל "א בשו"כתב עוד הגאו� החיד

שהזהיר , ל"י זצ"בש� רבינו האר, כה' ב סי"ח

וההולכי� אחרי , שלא יקראו מקרא בלילה

אי� קורי� אפילו , ל"י זצ"ההדרי� מנהגי האר

ושמעתי . וזה פשוט, אחר חצות מקרא

ר שלו� שרעבי "ק כמהר"מהמקובל המופלא ח

שהיה מפקפק על מה שנהגו לקרות , ה"זלה

וחזר וד� . כל שלא האיר היו�, תהלי� בחול

י "שנשאל ע,' ת יוס" אומ! הנז"בזה בספרו שו

פ מנהגי "ישרי� אורחות� עהמ' רבי� מיראי ה

כי תאוה נפש� , ל"י ז"הרב הקדוש רבינו האר

א� יכולי� , ללמוד מזמורי תהלי� באשמורת

י "או לפי דברי רבינו האר, לקרות� בעוד לילה

, כי הוא אמר דאי� לקרוא מקרא בלילה, ל"ז

. ג� תהלי� באשמורת הבוקר, חו! מליל הששי

ק "ו ועיה"ק ירושלי� ת"דבעיה, ז"וענה ע

, ל"י ז"ו נוהגי� כדברי רבינו האר"חברו� ת

ואני בעניי בספר , דאי� קורי� מקרא בלילה

ל "הבאתי מאמר רז, ח"רל' ח סי"י או"ברכ

וכ� בתנחומא , ש"יעו', ט ז"מדרש תהלי� י[

דמשה רבינו ] ו"א פמ"ו ובפרקי דר"תשא ל

ה מלמדו מקרא יודע "כשהקב, ה בשמי�"ע

דע שהוא לילה וכשמלמדו משנה יו, שהוא יו�

וש� , ]קנח' א סי"� ח"ת מהרש"כ בשו"וכ[

כתבתי דלא למדנו אלא דבחינת מקרא הוא 

ל דכי היכי דקרינו משנה "ועדיי� י, מדת יו�

נ שפיר דמי לקרוא מקרא "ה, ותלמוד ביו�

י "כ בברכ"וכ. ד"עכ, ואי� מופת חות�, בלילה

ק יג שעל דר� האמת אי� לקרוא "ס' א' סי

', זולת ליל ו, � אור היו�מקרא בלילה קוד

ביוס" אומ! דד� ' ועי. ל"י ז"ש גורי האר"כמ

לא : ל כ�"ומסקנתו דצ', בלשו� המדרש הנז

למדנו אלא דמשה רבינו לא היה קורא מקרא 

ל דכי היכי דאנ� בדיד� קרינ� "ועדיי� י, בלילה

נ שפיר דמי שאנו נקרא "ה, משנה ותלמוד ביו�

ובדבריו הוכיח . ל"כצ, ואי� מופת חות�, בלילה

ושאני משנה , שלא ללמוד מקרא בלילה

ש "ע, דכיו� דאנו קורי� אות� בלילה, ותלמוד

כ "משא, שנקרא אות� ביו� שהוא מדת רחמי�

וזהו לפו� . שאי� לעורר מדת הדי�, בלילה

ש "ועע. ריהטא שנראה שבחינת מקרא הוא די�

. שד� בעני� אמירת התהלי� באשמורת הבוקר

שומר הפתח ד" ' יני� בקונטכ בזה בפתח ע"וכ

דרוב בעלי בתי� יכולי� ללמוד , ב"צו ע

דאפשר , ושמעתי מאד� גדול ומקובל, תהלי�

ל על המקרא "י זצ"דג� לאזהרת רבינו האר

ויש סמ� . ד"עכ, אי� התהלי� בכלל, בלילה

ה היה קורא תהלי� "מהא דיעקב אבינו ע

כי לא נאמרו כל השעורי� הללו , ותו. בלילה

כי א� , ולא למי שאינו יודע, דעי�אלא ליו

כ בפתח "במש' ועי. כ"ע, קרוא מקרא ופשוטו

, גבי לימוד תורה בלילה: עיני� ברכות ג

', ב' ב סי"ת רב פעלי� ח"ומדבריו הבי� בשו
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ועוד סמ� כתב . דכתב כ� רק בלשו� אפשר

מד ' מי� כנ" סי' ב בקונט"ת כנ" רננה ח"בשו

ה ללבנה "ל הקב"דא, :]חולי� ס[' מדברי הגמ

ולכ� המשנה שהיא . לכי ומשלי ביו� ובלילה

כ מקרא "משא. מדת הלילה נוהגת ג� ביו�

  שהוא מדת יו� אי� לו להכנס בתחו� שלטו� 

  .ע"ועש, הלילה מפני קטרוג הירח  

א בספרו ככר לאד� "עוד כתב הגאו� החיד .·

שאלת ממני ידיד נפשי כי יש חברה , ]קנז' עמ[

, ה סדר חק לישראלאחת שבכל יו� קורי� בליל

, תשובה. אי שפיר עבדי ושכרו כפול מ� השמי�

כי דברי� , הלא ידעת א� לא שמעת, האח האח

פ "שהולכי� ע, אלו לא נאמרו אלא למצניעיה�

וידענו שיש . ל בכל עניניו"י ז"מנהגי רבינו האר

כמה חברות ובתי מדרשות שאחר ערבית קורי� 

כדרכו  וכל אחד קורא, נביאי� וכתובי�, בתורה

ודר� ארצ� עוברי� כמה מחכמי אר! , במקרא

א" , ישראל ואינ� אומרי� לה� שו� דבר

ל הזהיר שלא יקראו מקרא "י זצ"שרבינו האר

מ סברי מרנ� דהני מילי אי� לאומר� "מ, בלילה

דכמו זר נחשבו לומר שלא , בפני עמי האר!

והצנועי� מושכי� את ידיה� שלא . ילמדו תורה

, ולא עוד. ל"י זצ"ו הארלגלות אזהרת רבינ

אלא שג� איזה גדולי ישראל אביקי בפשט 

ל "י זצ"וזמני� דשמעי דברי רבינו האר, טובא

הלא תראה הרב הגדול . ואינ� זזי� ממנהג�

כתב שנהג שלא לומר ברכת , ל"בעל פרי חדש ז

פ "הג� שרבי� אומרי� אותה ע, הנות� ליע" כח

א תגר קור, ל"ג� הרב מור וקציעה ז. ל"י ז"האר

וכתב שהוא מקובל שלא , על איזה דברי�

 ודבריו. כ"ע, לחוש על דבר שלא בא בתלמוד

 .ל"וכנז נד 'סי אומ! ביוס" כ"כמש ה� אלה

 ליעקב באמת ניניו י"מהר בדברי מצינו ב"וכיו

 דא" דכתב ,]ג"רע קז ד" אמת שפת 'בקונט[

 מפני ,בתהלי� לקרות ירא שהוא כתב א"דהחיד

, בלילה מקרא יקרא שלא ותני פסיק י"שהאר

 המנהג נתפשט כבר מ"מ ,מקרא בכלל ותהלי�

 חצות אחר תהלי� לקרות המקומות בכל

 חסידי� ק"ק בקהלתינו 'ואפי ,הלילה

 כדברי מילי בכל נוהגי� שאנו א" ,המקובלי�

 בכל תהלי� קוראי� אנו ,ל"ז י"האר רבינו

 ,הנפטרי� ולמנוחת חולי� לרפואת הלילות

 עושי� שאנו העומר של ששי בשבוע ובפרט

 קוראי� אנו הלילה ובחצי ,השבוע כל כרת תיקו�

 ימי� החמדת וכ� .ל"עכ ,בכנופייא התהלי�

 ללמוד שלא אמרו דלא כתב ,ח"פי שבת בחלק

 שבכתב בתורה בקי שהוא למי בלילה מקרא

 שבעל בתורה ללמוד שנכו� ,פה שבעל ובתורה

 נורה א� ,במקרא אפס בקי שאינו למי א� ,פה

 מכל בטל נמצא ,בלילה מקרא ללמוד שאי� לו

 שלא ,התורה מתופסי רבי� שגו הזה ובדבר ,וכל

 ונלכדו ,במשפט הרב דברי לכלכל ידעו

 ',ה בנחלת מהסתפח להתגרש בשחיתות�

   חמוי א"מוהר נקט וכ� ז"כ הביא וכ� .ש"ויע

   .ד"פ 'ב שער אלהי� לדרוש בספרו  

דעת  לברר, עדיי� צריכי� אנו למודעי' ולכאו .‚

דכ� מצינו שנשאל בזה , הגאו� הב� איש חי

ד "והב', ב' ח סי"ב או"ת רב פעלי� ח"בשו

הנה , והוסי" וכתב. נד' א ביוס" אומ! סי"החיד

ג� אנו נזהרי� שלא לקרוא תהלי� קוד� , כי כ�

א� א� אנו רואי� מי שקורא , עלות השחר

, אי� אנו מוחי� בידו לבטלו, תהלי� בשמורת

ול נאמר לו שלא יקרא אלא רק הבא לשא

דשב ואל תעשה , פ"תהלי� אלא תורה שבע

ועוד כתב גבי אמירת . ט"זולת בשבת ויו, עדי"

בדבר זה אני , מזמור יענ� למקשה לילד בלילה

ופוק , חושש להחמיר אפילו אחר חצות לילה

ל בחיי� שאל "א ז"חזי מה שכתב הגאו� החיד

ולכ� , שערער על הקפות של המת בלילה', הנז

� דבר זה שעושי� בשביל היולדת שיושבת ג

ג דקורי� "ואע, לעת ההיא יש לחוש, בסכנה

עני� , מזמור זה בתיקו� חצות אחר חצות הלילה
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, ע בשער הכוונות"וע[זה של היולדת שאני 

, וכבר תמהו עליו רבי�]. 'דרושי אשרי דרוש א

א ד" "ד בקונט"ת ישכיל עבדי ח"ומה� בשו

הרי , ל החרדה הזאתז דמה כ"וכתב ע, א"קכד ע

ואי� לחוש , באשמורת יש התעוררות הרחמי�

' א עצמו בקונט"והרי החיד, לקריאת מקרא

יושב בסדר כתב לומר תהלי� אחר חצות 

כ בבית "וכ, ונראה דהדר לכל חסידיו, הלילה

מנוחה ליו� פקודת השנה לקרוא את כל 

. וזה שלא כמו שהחמיר הרב פעלי�, התהלי�

. ב"מו המקשה ללדת וכיוובפרט לעת הצור� כ

שבכל תפוצות ישראל , ופוק חזי מאי עמא דבר

ואי� פוצה פה , נהגו לקרוא תהלי� אחר חצות

י "א ח"ת יבי"ז בשו"וכ� תמה ע. כ"ע, ומצפצ"

ע "ז בחזו"וחזר ע, בהערות על הרב פעלי�

ד יש לברר עוד "א� לענ. א"מ אבלות ח"הנדפ

דבתחילה כתב שלא , ח"דעת הגאו� הבא

כ כתב עוד "ואח, ת ביד הקוראי� תהלי�למחו

לאסור בכל תוק" קריאת מזמור למנצח כמה 

ל דא� קוראי� "אלא י. פעמי� בעבור היולדת

וא" , כ"תהלי� בדר� תחינה ותפלה אי� לחוש כ

 מ"מ א� ,יקרא שלא לו שהבא לשאול מורי�

 היולדת בפני למנצח מזמור פעמי� כמה קריאת

 ולמנוע המנעל שראוי וסגולה לחש בגדר הוא

 ב"ח שאל בחיי� א"החיד כ"במש נ"וכ .מלומר

 בי� א"במקו דחילק דא" ,המת הקפת גבי כה 'סי

 החמיר זה בנדו� ,כדלהל� ללאחריו חצות קוד�

   למנוע דאי� 'כנז ח"הבא הגאו� דעת מ"ומ .יותר

  .השחר עמוד קוד� תהלי� הקורא  

 ללאחר חצות קוד� דבי� זה חילוק מצינו מ"ומ .„

 ,ל"זצוק א"החיד עוזינו גאו� דבריב ,חצות

 כ"וכ ,באשמורת היה התהלי� לקרוא דהמנהג

 שאחר ',ו אות 'ה 'סי בסדר יוס" 'בקונט להדיא

 ויושב נוע� ויהי פעמי� א"צ יאמר חצות תיקו�

 וכ� .כולו התהלי� כל כ"ואח ,עליו� בסתר

 בחצי התהלי� קוראי� שהיו ניניו י"מהר כ"במש

 גבי 'ל 'סי זכות �"מהר כתב ב"וכיו .הלילה

 בתחילת לאמר� דאי� ,מדות ג"וי סליחות

 במקומו 'וכנז ,הדיני� התגברות הוא דאז ,הלילה

 ,טע� מאותו הוא והכא ].'ג סעי" 'ב 'סי לקמ�[

 התגברות של הטע� שיי� אי� כבר חצות ואחר

 הכתוב לספרו בהקדמה פ"מהרח כ"וכ .הדיני�

 ,יניונ י"מהר ד"והב ,יסובב ונפשי ה"ד לחיי�

 לקרות להמתי� דיש מדבריו דהמוב� וכתב

 וליל ששי בליל אכ� ,לילה חצות אחר תהלי�

 שתקנו ומה .חצות קוד� אפילו קפידא אי� שבת

 עד מיתה משעת הנפטר סביב תהלי� ללמוד

 מפני ,חצות קוד� בלילה ואפילו קבורה שעת

 ',וכו מהחיצוני� עליו להג� לכ� צריכה שהשעה

 'ז אות פקודי סדר ח"הבא בריבד הוא וכ� .ע"ועש

 מאד� ששמע ,ל"ז א"החיד הגאו� וכתב ,שכתב

 תהלי� קריאת בי� לחלק דיש ,ומקובל גדול

 דבריו על לסמו� ויש ,ש"ע ,המקרא לשאר

 כ"וכ .דוקא הלילה חצות אחר תהלי� בקריאת

 ז"ע והביא ,]ט"סק רלח 'סי[ סופר החיי� בכ"

 ,בערב השדה מ� בא אד� ,:]ד ברכות[ 'הגמ דברי

 לשנות רגיל וא� קורא מקרא לקרות רגיל א�

 ח"או יעקב ויחי ת"בשו הביא וכ� .שונה משנה

 פועל :פג מ"בב 'הגמ ד"והב ,בנו בש� 'ט 'סי

 'ופי ,ב"בעה משל וביציאתו משלו בכניסתו

 ,הכוכבי� צאת עד שעובד דהיינו 'והתוס י"רש

 ש"דמ ודחק .בלילה מקראות קראו אי� כ"וא

 יותר מוקד� בא דמסתמא ,ממש רבע אינו ,ערב

 הוא ולימודו שקריאתו ונמצא ,מנחה להתפלל

 .המקובלי� לדעת א" ושרי יו� קצת שעדיי� בזמ�

 שידוע ע� זולת ,בפשיטות אחר יישוב ידעתי ולא

� וחידוש ,לחוד הנסתר ודר� לחוד הנגלה שדר

 ,הנפלאה מהשגת� המקובלי� שחידשו הוא

 ,ק"הזה רשחיב י"רשב שא" בספרי� ש"וכמ

 .כמותו הלכה אי� דבריו של דרובא רובא ז"בכ

   ואיסור עניי� זה דאי� ד"ע להשיג יש מ"ומ .כ"ע

   .הלכה  
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‡¯·ÒÂ א"יבי ת"בשו ל"הראש מר� ג� כתבה זו 

 ע"חזו מ"הנדפ בספרו וכ� 'ל 'סי ח"או ו"ח

 להוכיח שהוסי" במה מ"מ א� .'כ 'עמ 'א אבלות

 ובאוה ,ביומנו זה וכתב א"החיד שנהג ממה

 :ל"וז ,תקמז 'עמ א"החיד בתולדות המעשה

 ,בלילה ישנתי ולא חולה הייתי 'ג ליו� אור ,טבת

 לתפלה הלכתי כ"ואח התהלי� כל וקראתי

 ,א"שליט ע"חזו הגאו� ז"ע והוסי" .כ"ע ,ד"בס

 חסידיו לכל הוא הדר עצמו א"שהחיד נמצא

 כל כמנהג בלילה התהלי� לקרוא מעשה ועשה

 מצינו כבר א� ,נקבל להקב וא� .כ"ע ,ישראל

 אינ� י"האר דדברי ,להדיא א"החיד בדברי זאת

 ,חולי כגו� ,צור� במקו� ז"ולפ ,למצניעיה�

 כתב ,זה ובמעשה ,תהלי� לקרוא דאפשר ודאי

 הביא עוד א� .בחולי דהיה להדיא א"החיד

 על הברית באות ס"הפרד מדברי ש� ע"בחזו

 דבר וממוצא :כתב וכ� ,]ההקדמה בסו"[ תהלי�

 לנהוג יש שעה שלצור� לומר וסעד סמ� מצאנו

 חוששי� ואי� ,בלילה ג� תהלי� בספר לקרוא

 מקרא לקרוא שאי� המקובלי� רבני שאמרו למה

 תהלי� ספר קורא היה אבינו יעקב שהרי ,בלילה

 וקרא ייסד המל� דוד אדונינו וכ� ,בלילה

 הגאו� כבר כתב וכ� .כ"ע ,בלילה התהלי�

 ע"בחזו הביא ועוד .ברינוד בריש ל"כנז א"החיד

 ,המ� שבזמ� :טו מגילה א"המהרש מדברי

 גזרתו לבטל בלילה תהלי� קראו וסיעתו מרדכי

 ולילה ]'ג ב"כ תהלי�[ נ"וכמש ,רשע אותו של

 יושב קדוש ואתה ליה וסמי� ,לי דומיה ולא

 אסתר[ 'שנא ,בלילה נענו לפיכ� ,ישראל תהלות

 'לכאו �א .המל� שנת נדדה ההוא בלילה ]'א 'ו

 שדימו ובמה .צרה שעת דהוי להוכיח אי� מהת�

 על להודות נאה בספר ומה� ,ספרי� בכמה

 יצחק שמו בספר ד"והב ,]ט"קמ ט"קי[ תהלי�

 הוי תהלי� דהקורא ,עג אות 'ת 'מע קריספי�

 ט"בשוח ש"כמ[ ואהלות נגעי� במשניות כלומד

 'סי אברה� באשל קדושי� דעת בעל כ"וכ ,]'א

 .'ב אות קלו 'סי ד"יו יציב רידב ת"ובשו לח

 כלומד הוי דאי דמני� ,מהת� ראיה ליכא ד"ולענ

 התגברות בזמ� לקרא� חשש אי� משניות

 בש� ל"וכנז ל"ז י"האר כ"וכמש ,הדיני�

 ,נוסחו יראה המדרש בדברי והמעיי� .המקובלי�

 אי� א� ,ואהלות כנגעי� שכר עליה� ונוטלי�

 ושוב .ואהלות נגעי� כלימוד עצמה הקריאה

 א� בפרט שהוא כתב יושר דרכי שבספר ראיתי

 בדברי כ� מצינו לא א� .הבוקר באשמורת קורא

 ד"הב[ הקדוש ה"השל כתב וכבר .המדרש

 דאמירת דהא ,]התהלי� על ברית באות ס"הפרד

 היינו ,ואהלות בנגעי� בתורה כעוסק הוי תהלי�

 לו שיש מי אבל ,בתורה להבי� לב לו שאי� למי

 עצמה בתורה שיעסוק מוטב ,ורהבת להבי� לב

 לחתימת אותיות רמזי ,אד� בתולדות 'עי[

 החיי� שבנפש ראיתי ושוב ].שעו אות ההקדמה

 ה"הקב הסכי� א� יודע דמי כתב ג"פ 'ד שער

 ,שאלתו על לו השיב תשובה ומה ,בזה לדוד

   וכ� קעו 'עמ הבוקר השכמת 'הל י"בילקו ד"והב

  .'ק כלל 'ד 'מע המערכת שלח� בספרו  

 דתורה מקרא דשאני ,לחלק יש עוד והנה .‰

 מקרא גבי שחילקו וכמו( וכתובי� לנביאי�

 א"די ,פה בעל לאומרו רשאי אתה אי שבכתב

 באות שהביא וכמו ,תהלי� גבי כ� אמרו דלא

 רלח 'סי א"ח ללב ביפה כ"וכמש ,)ש� הברית

 בתורה דרק ,]'מ 'סי לי אור ת"בשו ד"הב[ ג"סק

 לומר א� ,סת� קראמ נקרא שכ� ,קפידא יש

 שירות שה� כיו� ,קפידא אי� תהלי� מזמורי

 חצות ,מסייעו ומקרא מסתברא נ"וה ,ותשבחות

 הללו דשירות דמשמע ,ל� להודות אקו� לילה

 ע"בחזו רמז בזה ונת� .'וכו בלילות דוד יסד�

 ,תורה זו מקרא .ל בקידושי� דאיתא ,כב 'עמ ש�

 .ה ברכותב וכ� .וכתובי� נביאי� ולא ,י"רש 'ופי

 לוחות את ל� ואתנה ]ב"י ד"כ שמות[ נ"במש

 .להורות� כתבתי אשר והמצוה והתורה האב�

 .מקרא זו ,והתורה .הדברות עשרת אלו ,לוחות
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 נביאי� אלו ,כתבתי אשר .משנה זו ,והמצוה

 וראיתי .כ"ע ,גמרא זו ,להורות� .וכתובי�

 על פז בעטרת דבריו והעתיק[ ש� א"יבי ת"בשו

 כה� גבי :יח ביומא ש"מ מבואר ז"פדל ]התהלי�

 לאו וא� ,קורא לקרות רגיל א� ,כ"ביוה גדול

 ,עזרא ,באיוב ,לפניו קוראי� ובמה ,לפניו קורי�

 פעמי� אומר קבוטל ב� זכריה .הימי� דברי

 ,בזה צ"אי 'לכאו א� .בדניאל לפניו קריתי הרבה

 בחמדת כ"וכמש חשש בזה שאי� כשבת כ"דיוה

 לקרות ונהגו יאיר כיו� ילהשל ,כ"יוה גבי ימי�

 עוד הביא ש� א"וביבי .כ"יוה בליל התהלי�

 שראה ללב ביפה כתב ועוד. רבדב תשובות כמה

 העומר בימי תהלי� לקרות שנהגו מקומות

 בככר ש"וכמ ,ביד� מחה ולא הלילה בתחלת

 ,בלילה מקרא קריאת שבנידו� ונראה .'וכו לאד�

 שדברי �כיו ,הזהר בספר כ� מפורש היה א� 'אפי

 ,דוכתי בכמה התלמוד דברי היפ� ה� קבלה

 מר� מדברי וכדמוכח ,התלמוד כדברי נקטינ�

 להדיא כ� מצא היכ� ע"יל א� .כ"ע ,י"הב

   ,כ� במדרש שמצא מה וא" ,דיד� בתלמודא

  .דיד� כתלמודא דהלכה אמרינ� לא בזה  

Â. בש� 'מ 'סי לי אור ת"בשו שתמה וראיתי 

 לעול� .ל ידושי�בק 'הגמ מדברי ,החיי� ארצות

 ,במשנה שליש ,במקרא שליש אד� ישליש

 'ופי .ליומי אלא נצרכה ולא ,בתלמוד ושליש

 ושני משנה ימי� שני ,מקרא ימי� שני ,י"רש

 ביו� תורה תלמוד מצות חיוב והא .גמרא ימי�

 בו והגית ]'ח 'א יהושע[ 'שנא וכמו ,ובלילה

 ג� בו עוסק הוא במקרא וכשעוסק ,ולילה יומ�

 ללמוד קפידא אי� 'דגמ דלדינא אלמא ,להבלי

 ימי� 'דב ,החיי� בארצות 'ותי .בלילה מקרא

 ,ששי וליל חמישי ליל היינו במקרא שעוסק

 א� .מתעוררי� והרחמי� לשבת מכי� שהוא לפי

 ששי שליל י"האר מדברי ז"ע תמה לי באור

 .מכי� חמישי שליל מצינו ולא ,לשבת מכי�

 בפשיטות כתב 'ד אות ש� א"יבי ת"בשו והנה

 וליל ששי ליל דהיינו החיי� ארצות בדברי

 יו� היינו ,ששי וליל חמישי ליל ש"ומ ,שבת

 'הגמ וכדברי ,בלילה ששי ויו� בלילה חמישי

 ולא ,ארביסר נגהי דתליסר אורתא .]ד פסחי�[

 אליעזר צי! ת"בשו 'תי וכ� .בלישניה שפיר דק

 לא ה"דבלא א"ביבי כתב ועוד .'ב 'סי ח"ח

 דהיינו כתבו ש� 'דהתוס ',הגמ מדברי קשיא

 לומר גאו� עמר� רב תיק� ולכ� ,יו� כל שישלש

 קוד� וגמרא משנה מקרא יו� בכל כמנהגינו

 ת"ת 'מהל א"פ �"הרמב כ"וכ .דזמרה פסוקי

 .ד"ס רמו 'סי ד"יו ע"ש ובטור ב"וי א"הי

 דישלש א"סק ז"במש רלח 'סי ג"הפמ כ"ומש

 משו� הואד א"היבי כתב ,היו� כמו הלילה

 לפי כ� וכתב ,ל"ז י"האר לדברי נחית דלא

 דיכול ד"כמ שסבר או .דברי� של פשוט�

 מרב שהקשו ובמה .חצות אחר מקרא לקרוא

 הגאו� 'תי ,בלילה לימודו משלי� שהיה אחא

   צרי� היה לא בחכמה גדול שהיה דכיו� א"יבי

  .ש� ד"יו ע"בש כ"וכמש תלמודו לשלש  

Ê. מזמורי� תבקריא להקל מקו� יש ועוד � דר

 ש"בק מזמורי� כמה שקוראי� וכמו ,תפלה

 שיר אומרי� ערבית בתפלת וכ� המטה שעל

 מזמור מוסיפי� אנו העומר ובספירת ,המעלות

 יהודה מי ת"בשו כתב ב"וכיו .בנגינות למנצח

 שכל ',הנז יעקב ויחי ת"בשו כ"וכ כב 'סי

 אי� תפלה דר� בלילה תהלי� מזמורי הקורא

 ל� וית� שקוראי� מה ה"וה ,חשש שו� בזה

 ח"מהרי בליקוטי הוא וכ� .טוב לסימ� ש"במוצ

 שלא ,ב"סע 'ט ד" חצות תיקו� סדר סו" א"ח

 בדר� א� ,לימוד בדר� אלא ל"ז י"האר הזהיר

 יציב דברי ת"בשו הוא וכ� .שרי ובקשה תחנה

 ד"ח החכמה בצל ת"שו ,א� ה"ד קלו 'סי ד"יו

 .'ב 'סי ח"ח אליעזר צי! ת"שו ,טו אות מו ס"ס

 ע� המקרא שלימוד אחרוני� כמה כ"ומש

 כלל נכו� אינו ,פ"שבע כתורה הוא הרי פירוש

 חסידות דמדת ספק אי� מ"ומ .ל"ואכמ ,ד"לענ
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ò"ô ùøãîä äáø æäåä"÷ ]ééç äøù óã èë÷[. ìò "íäøáàå ï÷æ àá íéîéá" äéäù ï÷æ ïôåàá ï÷éúù

ìë åéîé, äæå äðååëä "àìîúå åðéúåðù íäá" à÷ååã íéòáù äðù àäéù íäá úåììë íéòáùä

]òå"ò âäðî ìàøùé äøåú[.  

ïåéëå ïéàù íéøîåà øôñ íìù é"ì éäéá ïåöø ùøçà íéìäúä "úåëæá éøåîæî íéìäúä åðéø÷ù

êéðôì úåëæáå íäé÷åñô", øçàìå ïëî åøîàé ùéã÷, íàå ïéà ïéðî åøéàùé øåîæî ãçà ãò åòéâéù

äøùò åøîàéå ùéã÷ä ]èî"à ÷ñ"ç, ðùî"á éñ' ô÷ú"à ÷ñ"â äëå"ç ñ"÷ áë[.  

àñ.  úàåáð éâç. äåöî úåø÷ì áá' øã"ç ìåìà ÷øô à' ìù úàåáð éâç ãò ÷øô á', äúåàã

äàåáðä äøîàð íåéá äæ, àðù' íù "úðùá íéúù ùåéøãì êìîä ùãçá éùùä íåéá ãçà ùãçì

äéä øáã ä' ãéá éâç àéáðä" ]äë"ç éñ' ô÷ú"à ñ"÷ åè íùá úåøéæðä ïåùîù úéááå ìà óã æ' ò"á[. àúéàå

ïéøãäðñá ]óã à÷[. ìëã øîåàä ÷åñô åðîæá àéáî äáåè íìåòì àðù' "øáãå åúòá äî áåè" ]éìùî

è"å ë"â[, úëñîáå íéøôåñ ]éô"ç ä"à[ åøîà ìëã øéëæîä ÷åñô åúðåòá äìòî åéìò åìéàë äðá

çáæî ùãç áéø÷îå åéìò ïáø÷ ]áäå"ã äëá"ç éñ' èëú ÷ñ"å[.  

áñ.  äðùî. àø÷é ìëá íåé éîéî ùãåç ìåìà ç"é é÷øô äðùî êëå øåîâé ìë àúéùä éøãñ

äðùîåð äéäéå äíåéñ íåéá éðéîù úøöò øîàéå ùéã÷. íâäå åéäéù åì íé÷ñò íéáåøî, íò ìë äæ

÷åçãé åîöò ìãåîì úåìéìá úåéðùîä íéðå÷úäå ]ãòåî ìëì éç úåà áé òå"ò äøåî òáöàá úåà çø"í ëå"ë

øåæçîá úéá ìà óã è' ò"á úåà äë[.  

 הראשו� בחצי ובפרט ,התהלי� מקריאת להמנע

 ,]קנח 'סי א"ח[ �"מהרש כ"וכמש ,הלילה של

   ]א"סק צ"בשעה רלח 'סי[ ב"במשנ הביא וכ�

  .ליו� המקרא מקרא את דידחה  

‰ÏÂÚ‰Â ¯ÂÓ‡‰Ó, להמנע ראוי מעיקרא 

 הראשו� בחציו ובפרט ,בלילה תהלי� מלקרוא

 ,בעול� הדיני� התגברות זמ� שהוא הלילה של

 מ"מ א� ,פ"שבע בתורה זה בזמ� לעסוק ומוטב

 בתפלת ובפרט ,חולה בעבור להתפלל אפשר

 א� .ביותר בזה להקל אפשר חצות ואחר ,רבי�

 ראוי המת הקפות 'ז או יולדת בעבור מ"מ

 והרב א"החיד הגאו� כ"וכמש ולהמנע להחמיר

 ויודעי ליראי� אלא זו הלכה לומר ואי� .פעלי�

 יכול ,הלומדי� בכלל שאינו מי א� ,התורה

 למנוע ואי� ,הלילה בתחילת א" תהלי� לקרוא

   כביעתא פשוט זה ודבר ,ו"ח מכ� אותו

  .בכותחא  

יכוי� לתק� , וכאשר קורא סדר זרעי�

אשר פג� במאכלות אסורות ובברכות 

יכוי� לתק� אשר , כשקורא סדר מועד. לבטלה

, כשקורא סדר נשי�. ט"חטא בחלול שבת ויו

יכוי� לתק� אשר חטא ופג� בעריות ושבועות 

יכוי� לתק� מה , וכשקורא סדר נזיקי�. ונדרי�

ההיזק בעצמו בעי ד, שהזיק לחבירו' שחטא לה

יכוי� לתק� , כשקורא סדר קדשי�. לשלומי

  נשמתו הקדושה אשר הוציאה לחולי� ואשר לא

 ולתפלות כרת ולחיוב ובדיקה בשחיטה נזהר 

 שפג� מה יכוי� ,טהרות סדר וכשקורא .כונה בלי

   ג"ע מ"ק ד" סולת קמח[ ידי� ונטילת וקרי בנדה

  ].א"ע 'מ ד" אל ובית באצבע מורה בש�  

 Â�.  



çñ    éãòåî       ìåìà ùãåç éðé éðò  ä' 

âñ.  øäæ. ùé íéâäåð ãåîìì íéðå÷éúä ìù äæä"÷ íéìéçúîå øî"ç éãëá íééñì íåéá íéøåôëä

]äë"ç éñ' àô÷ú ÷ñ"æ[ êëå äéä âäðîä àëä õøàá ùãå÷ä àîã÷î àðã, ùîëå"ë øåæçîá úéá ìà

]óã è' ò"á úåà äë[. ëå"ë áäö÷ äèîä ]éñ' âøú ÷ñ"æ[ õøàáù ùãå÷ä ïëå úåðéãîá ïéìåô, ìë ïá

äøåú øîåà ìëá íåé óã à' åà á' óà íðéàù íéðéáî, ìëî íå÷î ïåùìä ùã÷î ìâåñîå ãàî

äîùðì. äøåîáå òáöàá áúë ]áä"ã çî÷á úìåñ óã ÷"î ò"â úéááå ìà óã ì"è ò"à úåà æ'[ ãåîéìã øôñ

äæä"÷ íîåøî ìò ìë ãåîéì íâùá àì òãé éàî øîà÷, óàå äòèéù åúàéø÷á àåäå ïå÷ú ìåãâ

äîùðì, éôì íâäù ìëã äøåúä åéúåîù ìù á÷ä"ä, î"î äùáìúð äîëá íéøåôéñ, àåíã

àøå÷ä ïéáîå íéøåôéñä ïúåð åúòã ìò èùô èùôä. ìáà øôñ øäæä ïä úåãåñä ïîöò éåìâá,

àøå÷äå òãåé íäù úåãåñ éøúñå äøåú, àìà åðéàù ïáåî øöå÷î âéùîä ÷îåòå âùåîä, ò"ëæð.

áúëå ãòåîá ìëì éç ]úåà é"á[ éøùàù íãà ãîìéù íéðå÷éúä ìàáå íéîéä, ìë ïå÷éú ìù åúåà

íåéä øáã íåé åîåéá àìå øåáòé, éë ìëì øäæ ùé åì ùøåù äðååëå, ïëì áåè àìù íéã÷é àìå

øçàé, ïëå äéä åâäðî áåèä ìù èò"ø åðéøåî áøä àìôåîä ïéñç ùåã÷ øî åðøéàù ãøôä"ñ

òéæ"à, åìéôàå ïîæá äéäù åì ìåò øåáöä, äéä äðåô ìëî ãîåìå úáåç íåéä. ôáèø ìòá äáåùú

ãîìé ä' íéôã äæäî"÷ ìëá íåéçð.  

  

וא" שכתבו דאי� חובה להבי� הדברי� 

, ויש מעלה בקריאת הזהר א" בלא הבנה

כ "וכמש, א� פשוט הדבר דראוי שיבי� הדברי�

ג� אטרח להבי� : בשער הגלגולי� הקדמה לח

  מה שאני מבי� בספר הזהר בכל מאמר ומאמר 

  .בלי ליאות עד שאבי�  

 ישעיה[ כתיב ,ק"בזה ומבי� מדהלו

 זולת� אלהי� ראתה לא עי�" ]'ג ד"ס

 יעשה אלהי� ,ש� הפסוקי� בשער וכתב ,"יעשה

 ואיתא ,זולת� אלהי� ראתה לא עי� ,לו למחכה

 ומחכה ,בנחת שיושב מי כי .יב ד" שמות ק"בזה

 על דאורייתא ומילה מילה כל להבי� ומדייק

 כי ,אחר רוח נחת כ"ג אלהי� לו יעשה ,תיקונה

 לא אחרי� צדיקי� עי� אשר ,נפלא שכר לו ית�

 .לפניו גלוי שהכל ה"הקב זולת ,כמוהו שכר ראו

 עי� שו� ראתה שלא עי� יהיה עיני� ,אמרו וזהו

 ידע הוא כי 'ית זולתו תראה שעיני� מה ,אחר

   ואמר ,כזה עי� לו היות אל יזכה ומי ,הכל וצופה

  .לו למחכה האלהי� יעשהו זה דבר כי  

 דכלל ב"ע יח ד" חיי� באוצרות כתב

 ומי 'ית שמו לידע אד� שחייב העולה

 .הנשמ בלא כגו" הוא זאת בחכמה ראה שלא
 לפני ושמחה מצוה אלו שבדורות ש� כתב עוד

 יבוא דבזכותא זאת חכמה שתתגלה ה"הקב

 יבנצוצ 'ועי .אמ� בימינו במהרה צדקנו משיח

 הגאו� וכתב  :קל שרה חיי ק"הזה על אורות

 וידוע גלוי ',ב כלל 'ז 'מע החיי� בכל פ"מהרח

 רזי� והכל ,מאד ונשגב דנורא ,הרהז ימודל עוצ�

 ,הגיע היכ� ועד .ימצאנו מי עמוק עמוק עילאי�

 כתב ב"ע כה ד" א"זיע י"האר רבינו דבשבחי

 המופלא האור עול� של נרו דכבה דהסיבה

 שגילה בעבור היה שכב כמעט ל"ז י"האר רבינו

 גרמא והא ,טהרה דסדר המאמר פירוש לתלמידו

 שגילה דבשביל ש� הובא ועוד .נפשיה דנח ליה

 יזמי� כי בשלח סדר הזהר של מאמר של פירוש

 בנו מיתת דנפל גרמא השכינה הוא לשפחה

 שהובא מה דלפי 'ה בסוד יעמוד ומי .ש"ע ,משה

 תמות ועמכ� אמרנ ליוע י"רשב גלגול דהיה ש�

 Ê�.  

 ¯Î˘·Â 

 Á�.  



    éãòåî        à ïîéñ'  ä' èñ  

ãñ.  øñåî. ìëá íåé òá÷é åîöòì ïîæ ãåîìì øñåî íéáøå íéøôñä íäîù ãîìé áéèéäì ïåâë

úåáåç úåááìä, úéùàø äîëç, èáù øñåî åòå' ]ãòåî ìëì éç úåà áé òå"ò óìà ïâîä ñ"÷ åè[. òå"ò

ùî"ë ìéòì òñóé  äì.  

äñ.  øäæé àìù ãåîìì éøôñá íéðéî íé÷åãöå íéñéôãîä ðú"ê íéìäúå åà éøôñ øñåî, éë øåñéà

øåîâ ãåîìì íäá åìéôàå úå÷åðéú øåñà íãîìì íäá, àìà ùôçé ÷ã÷ãéå ÷ãä áèéä ñåôã ìò

éãé ìàøùé ãåîìéå íäá ]úéá ìà óã ì"è ò"à úåà åé"ãèð[.  

åñ.  âäðî ìàøùé óéìçäì úåëåøôä ìù ïåøà ùãå÷ä éøôñå äøåúä úåëåøôì òáöá ïáìñ.  

æñ.  ùãåçá ìåìà àì èåçùé æååà ]ãòåî ìëì éç éñ' àé úåà ç' íùá øåà ùãç[.  

çñ.  æ' ìåìà àåä íåé áåè úìéâîá úéðòú åáù êðçð øòù íéìùåøé, åäåøúñù åëòä"í äøáâå

íãé ìù ìàøùé åäåàðáå, åøîâùëå åúåðáì åäåàùò åé"è åøñàå åá ãñôä ]úìéâî úéðòú ô"å[. ãåòå

åøîà íù ÷øôá ïåøçà ãäðòúîä íåéá äæ çèáåî åì àåäù ïá íìåòä àáä, ïëå íéðòúî åá

úîçî åúîù åá éàéöåî úáéã õøàä, êà íåéë äìèá úìéâî úéðòú ïéàå åé"è äæ âäåð àúéàãë

øá"ä çé: ]éòå' úåçøà íééç ìò è"å áàá, øãñ áø íøîò íìùä ç"á óã ãò, øåæçî éøèéå îò' 229, ùåè"ò åà"ç

éñ' ô÷ú ïëå éáâ é"à éå"æ ìåìà[.  

èñ.  æá' ìåìà àì òáùé, éòå' øôñ äøéëæä ]óã çî ò"à[ áúëù ïë ìò å' ìåìà êà ãòåîá ìëì éç

 באהל ימות כי אד� ש"מ והיינו .א"זיע ,חכמה

   אלא מתקיימת התורה דאי� ,]ד"י ט"י במדבר[

  :].סג ברכות[ עליה עצמו שממית במי  

 Ë�. ב"ע ח"ע ד" ע"ועש � והביא ,בזה שהארי

 ירושלי� ק"בעיה ל"ז סוזי� י"ממהר מעשה ש�

 'הל הברית משמרת הרב כ"שוכמ א"תובב

 שאלו למעניתו הרחיב שהארי� 'ח 'סי מיני�

 ותהלי� �"תנ שלנו ספרי� המדפיסי� המיני�

 בזה להזהר ויש .מי� שכתבה ת"ס די� דינ�

 שיהיו הספרי� בהוצאת המתעסקי� בכל ביותר

 שכל מוסכ� כלל וזה ,בתכלית שמי� יראי

 והמחבר הכתוב בדעת תלוי הכל הקודש כתבי

 לפי והכל ,למוטב בי� לטוב בי� בה� תעסקוהמ

 כתיבתו בעת במחשבתו המוש� הקדושה כח

 ,האותיות על האורות השארת תגדל כ� ,אות�

 .להפ� וכ� בה� לקורא קדושה יומש� ומש�

 לפי ,בה� להתלמד לתינוקות אסרו הטע� ומזה

 עליו ושורה ,הפיגול מחשבת בה� שעושה

 הבני� שיוצאי� להיות וקרוב ל"רח הטומאה

 משמרת הרב כ"כמש ו"ח אפיקורסי� הללו

 חיי� רוח בספר ל"ז ""החבי ומר� ש� הברית

 חרמות בכמה תוכחת פיו שמילא ה"קנ 'סי

 ,את� איש יקרב לבל וגזירות ושמתות ונידוי�

 שלא אומר שגזר עד בנתיבת� יל� ולא

   שלא ש"ומכ מה� ליהנות ולא מה� להתרפות

  .בספריה� לקרות  

 ישראל דמנהג אברה� עבד בספר כתב

 ימי ועשרת הרחמי� שבחודש ,קדושי�

 להיכל פרוכת או ת"לס מפה עושי� תשובה

 ימי דבאלו דכיו� ,לזה פשוט והטע� .וכיוצא

 למחילת להתפלל לרקיע משה עלה התשובה

 שהיו הלוחות נשתברו שבסיבתו העגל עשיית

 ירד כ"יוה ובמנחת ,הקדושה התורה את מחזיקי�

 אלו ימי� בתו� נהגו לכ� ,שניות לוחות ע� משה

   ופרוכת נאה מפה וג� ,ת"לס כס" תכשיטי לעשות

  .ה"ע רבינו משה שעשה למה קצת דומה ,וכיוצא  

 Ò.  



ò    éãòåî       ìåìà ùãåç éðé éðò  ä' 

ò.  èá' ìåìà ãìåð ïã ïá á÷òé åðéáà ò"ä ]øãñ úåøåãä óã åè ò"á[ áúëå ãòåîá ìëì éç ]éñ' é"à 

óåñ úåà á'[ àåäã îæï ïéã.  

àò.  éá"á ìåìà àì æé÷é íã àìå åëìé úå÷åðéúä íéãéçé, àìå àéöåé ãìé ÷åùì àìá äñëî ]øôñ 

äøéëæä óã çî ò"à, ãòåî ìëì éç úåà å,' ùîå"ë àìù æé÷é íã ë"ë áîøä"í êøãáå äøùé[. ïëå èá"æ, é"æ, 

é"ç ëå"ç ìåìà àì æé÷é íã ]êøã äøùé ãòåîå ìëì éç úåà ç'[.  

áò.  ùéùë á' úåúáù ïéá ùàø äðùä úåëåñì ïéàøå÷ êìéå íéáöðå ìë ãçà ãøôðá, íéøáçîå 

úåèî éòñîå òà"ô íäù úåéùøô úåìåãâ, àìå úà íéáöéð êìéå íäù úåùøô øúåé úåøö÷ 

éãëá íééúñúù äðù äéúåìì÷å øãñá íéáöð, ïéàå åðà íéöåø åñðëéù úåçëåúá ìù äðù 

äøáòù äðùá äùãçä ]ñåú' á"á çô: ã"ä íìì÷å éîòèáå íéâäðîä ç"à éñ' ìùú. éòå' øîàéå ìåàù íéøáã 

ë"å è"æ, úùøô íéáöð[.  

âò.  éá"æ ìåìà åé"è úìâîá úéðòú, åìéèðúéàã éàîåø äãåäéî íéìùåøéå éðôî åéäù ïéøöî 

éðáì íéìùåøé, àìå åéä íéìåëé úàöì àáìå íäéðôî íåéá àìà äìéìá, åéäå éëìî ïåé ïéáéùåî 

úåàøéèñ÷ úåøééòá úåéäì íéðòî úà úåìëä ÷øå çà"ë åéä úåàùéð ïäéìòáì, àìå äéä íãà 

ù÷áî àùéì äùà åëå,' úáå úçà äúéä åäéúúîì òéâäùëå äðîæ àùðäì àá ïéøèñ÷ä äàîèì 

àìå åçéðä íãéá íåâøäå, åúåàå íåéä åäåàùò åé"è ]úìâî úéðòú ô"å[. æðëå' äìèá úìâî úéðòú.  

ãò.  ëá"á ìåìà åé"è úìâîá úéðòú, àðáúã àìè÷ì òéùøà, åéäù íéðååé íééåøù àá"é àìå 

åéä  íéìåëé çåìùì ãé íéòùøá íäáù ãò åàöéù íùî, åðéúîä íäì â' íéîé íà åùò äáåùú 

åùò åëå,' åðîð íäéìò íåâøäå åúåàå íåéä åäåàùò åé"è ]úìâî úéðòú íù[, æðëå' äìèá úìâî 

úéðòú.  

äò.  ëá"ã ìåìà ïéøå÷ øãñá çìùéå ]úéùàøá ì"å ì"à[ "äìàå éëìîäí øùà åëìî õøàá íåãà" 

åëå' ãò "úá éî áäæ" ]÷åñô ì"è[, äæáã åæîøð ééç æ' íéëìî åéäù íãå÷ å' éîé úéùàøá øàåáîë 

õòá íééç, íäå ãåñá äéäù á÷ä"ä äðåá úåîìåò ïáéøçîå ïúìçúäå äéä éá"æ ìåìà íøîâå 

íåéá ë"ã, íåéáå ë"ä åìéçúä éîé úéùàøá îë"ù éçúôá íìåò ùéø úåðååë ø"ä ]äë"ç éñ' àô÷ú 

ñ"÷ àë[.  

åò.  ëá"ä ìåìà àøáð íìåòä ]úèéùì ø' øæòéìà[ áåèå ãåîìì úùøô úàéøá íìåòä ãò íåé à' 

ïëå ìëá íåé ãò øáù"ä ãîìé úùøô íåé éùùä åáù àøáð íìåòä ]ø' ìàøùé åâðéì úëá"é øôñî 

úåìäú ä,' ëøá"é éñ' àô÷ú ñ"÷ é"è, éâäðî âàä"ï éáéúðáù íò úåà äñ äëå"ç ñ"÷ ë"à. ïëå âäð áøä ãù"ç 

åúåãìéî ùîë"ë åøôñá òî' á' ììë ÷"ë[. ãòåîáå ìëì éç ]úåà ð'[ óéñåä éåàøã éàáâì äìä÷ä 

äùåã÷ä ååöéù ùì"õ øçàã øîâ äìôúä éøçà åëøá ïåøçàä, àø÷é ùä"õ ìå÷á íø êåúî 

ùîåçä úùøô åúåà íåéä, åîë íéùåòù ãåîéìá øãñ úåéëù äãîçä, àëéìå íåùî àçøéè 

ãàøåáéö àåäã øáã èòåî ïî èòåîä, äëæîå úà íéáøä.  

æò.  éî àìù ìëé íéëùäì úåçéìñì íéëùé úåçôì íåéî äæ ]ãòåî ìëì éç úåà ð' àáåäå åîå÷îá ïî÷ì 

øãñá úåçéìñä ùéø éñ' á'[. 

çò.  ìãúùé úåìòì äøåúì íåéá äæ ]àá"ç ïåùìá íéîëç[.  


