
וצח  ן נ ד י א  –ד י קרב  מאנ

הא דנהגו    הרא"ש ( מביא בשם  מסכת סוכה פרק ג משנה ט)  תוי"טרבינו ה 
ובאנא הושיעה נא. דכתיב )ד"ה א' ט"ז( אז ירננו   -לנענע "בהודו לה' כי טוב  

וגו' וכתיב בתריה ]הודו לה' כי טוב וכתיב נמי בתריה[ ואמרו הושיענו  עצי היער  
. ואין ומות העולםי ישענו. ואיתא במדרש לפי שבר"ה באין לדין ישראל ואק אל

יודעין מי יצא זכאי ומי יצא חייב נתן הקב"ה מצוה זו לישראל שיהיו שמחים 
דכתיב ירננו   בלולביהם כאדם היוצא מלפני השופט זכאי שהוא שמח. והיינו

עצי היער כלומר ירננו בעצי היער כאשר יצאו מלפני ה' זכאין כשבא לשפוט 
 .נו בהודו ובהושיעה נא עכ"לאת הארץ ובמה ירנ

)ויק"ר פר' ל, ב( וז"ל: א"ר אבין רבה ביתר ביאור  מדרש  ב  כיוצא בזה איתא
נסב משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח, אלא מאן ד

כידון( בידיה אנן ידעין דהוא נוצחייא, כך ישראל ואומות העולם באין -באיין )
במה   אלא  נצח,  מאן  ידעין  אנן  ולית  השנה  בראש  הקב"ה  לפני  ומקטרגים 
דישראל  יודעין  אנו  בידן  ואתרוגיהן  ולולביהן  הקב"ה  מלפני  יוצאין  שישראל 

'ולקח ואומר  לישראל  מזהיר  משה  לפיכך  ניצוחייא,  ביום אינון  לכם  תם 
 הראשון' ע"כ.

זצ"ל: י"ל,    התפארת שלמה ויש לציין בענין זה לדבר נפלא דאמר הרה"ק 
צרורות   מעלה   של  בית דין  לפני  ומביא  מקטרג  כשהשטן  הדין  דבימי,  ע״ד צחות

 שכל החטאים ,  היושר  מליצי  כנגדם  טוענים,  ישראל  עם  של  ופשעים  חטאים
 אין   כי  ותרמית להאמין  שקרים  בדברי  אותם   פיתה   היצה״ר  שכן,  היו   בטעות

  הוא  השטן  בא  ואז  ,לו   ונתפתו  לו  האמינו  בתמימות  וישראל ,  כלל  עבירות  אלו
  בדרכי   אם  נראה   ,כך  כל  תמימים  שהם  תחשבו  אל,  כנגדם  וטוען,  היצה״ר
  אדרבה ,  במקח וממכר  עצמם  לרמות  ונותנים  תמימים  כך  ג״כ  הם,  המסחר

המקח  ומדיםע  הם  איך  ותראו  המחירים  על  להרבות  תנסו  אפשר   ואי,  על 
 יוצא  דין  והפסק   ,תמימים  כך   כל  הם  ועבירות   במצוות  ורק ,  אותם  לרמות
  וקלי   תמימים  הם  בני ישראל  אם  באמת  הוא  איך  ולהיווכח ,  ימים  כמה   לחכות
 במקח  גם  אמונה   קלי  שהם  היצה״ר או  של  עבירותיו  לקנות  כשבאים  רק   אמונה 
  .וממכר

  משלמים עבורם ,  מינים  ארבעה   קונים  ראליש  בני  וסוכות  יוה׳׳כ  בין  והנה 
 טענותיו  נסתמו  ,ולולביהם  באתרוגיהם  לביהכ״נ  וכשבאים,  עצומים  סכומים

  מה  והיווכח  צא,  אלו  ארבעה מינים  לפניך  הרי,  לו  אומרים  וראה   בוא,  השטן  של
עבורם  אם  ותראה   צא,  הגוים  בשוק   מחירם  מפרוטות  יותר  בשוק   תקבל 
 משווים   כפלים  כפלי,  מלא  עבורם כסף  שלמו  האלו   היהודים  והרי,  ספורות
 כפי  נתפסו בעבירות גם ובכן,  לרמות אותם שאפשר רואה אתה הנה , האמתי

 .לשונך בחלקת אותם שפיתית
,  ארבעת המינים  כל  והאתרוג  הלולב,  הראשון"  ביום  לכם  "ולקחתם   וזה 

  מתחיל   חדש  וחשבון  ,נמחקים  והפשעים  העוונות,  החשבון  את  שמכריעים  הם
לחשבון  ראשון,  הראשון  ביום   לכם  ולקחתם  ,מאז  אפשר   ובזה .  עוונות  הוא 

עוונות  ראשון  התורה   רמזה   למה   ליישב  ולא   לולב  במצות  דייקא  לחשבון 
 . סוכה עכ"ד ודפח"ח במצות

לכלל  למליץ ולזכות,  זי"ע  יהי רצון שיהא לנו רבינו מרן הגה"ק התוס' יו"ט  
הגליון   המשתתפ קוראי  הנכבדים  לתורמים  להוצאת  ובפרט  יפה  בעין  ים 

, ולשמוח יחדיו בשמחה בית השואבה  כולנו לשנה טובה ומתוקה   ה הגליון, ונזכ 
 .  בביאת גוא"צ במהרה בימינו אמן 

 

 

 לך ודתוהמ   דבר

 ומא די אים מתורת רבינו בענינאפל נים  פנינ
 

 ערכתדבר המ
 ט ינו התוי"ת רב במשנ  תרווהתעור  חיזוקדברי 

ן י ד ו ב תנ ו א ולפרנס  ון  לז ו צריך הקב"ה  בינ י דברי ר פ ל   ע

ע  ֹושַׁ א ה ל   ָנ ְנָך ֱא עַׁ מַׁ ע ,  ינו ק  ְל ֹושַׁ א ה נו   ָנ א  ֹוְר ְנָך ּב עַׁ מַׁ )סדר    ְל

 הושענות(. 

  שם  זו  בתפלה   מזכירים  אנו  מה   מפני  המפרשים  דקדקו

  חסד   באים לעורר  שאנו  בזמן  ולכאורה ,  הדין  מדת  אלקים שהוא

  שהוא   ה "הוי  שם  להזכיר  ראוי  היה ,  ישראל  לכ  לוע  עלינו  ורחמים

 . בוראנו  הושענא למענך  לבקשת  הקישור  להבין  גם ,  הרחמים  מדת

( ג"מ  ז"פ )  ברכות  טוב   יום   תוספות ב  שכתב   מה   פי  על,  ל"וי 

 את  ברכו'  התורה   בברכת  שתקנו,  הברכות  במטבע  השינוי  לבאר

 'משלו  שאכלנו  ו"אלקינ  ברוך'  המזון  ובברכת'  המבורך  ה "הוי

  הדין   כי,  הדין  מצד  זהו  אותנו  ומפרנס  זן  ת"שהשי  המזון  כי,  יןענוה

 אומרים   כן  על  לכבודו  בראנו  שהוא  כיון,  אותנו  ויכלכל   שיזון  נותן

 את  לנו  שנתן  מה   התורה   נתינת  אבל,  הדין  מדת  שהוא  אלקינו  ברוך

, כזאת  לנו  שיעשה   נותן  הדין  אין,  דיליה   מסטירין  לנו   וגילה   תורתו

  שם   ה "הוי  את  ברכו  מברכים  כן  על,  והרחמים  סדהח  מצד  הוא  רק 

 . ד"עכ והרחמים החסד

 החל  בגלות  ישראל  של  ומעמדן  במצבן  נתבונן  כאשר  והנה 

  בצרות  וסחופים  דוויים  ישראל  בני  מראות איך  עינינו  תחשכנה ,  הזה 

  מרובה  קללתו  תהא  שלא  יום  לך  ואין,  בשנים  רבות  זה   ויסורים

  זה ,  לישועה   ומצפים  יםעומד  נשברות  לבבות  הרבה ,  מחבירו

 יתארך  ובאם  טובה   לפרנסה   וזה,  טובים  לבנים  וזה   שלימה   לרפואה 

 אנו  שפיר  כזאת  לעת  ובכן,  יום   יולד  מה   יודע  מי  הגאולה   קץ  עוד

  בראנו  ת"שהשי  דכיון,  הדין  מדת   מצד  גם  הישועה  לבקש  יכולים

  לשמה   המר  בגלות  יטשנו  ואל   יעזבנו  שאל  נותן  הדין,  לכבודו

  ויוציאנו ,  בישין  ומרעין  פגעין  מכל  יצילנו  ה הר במ  אלא,  ולביזה 

 .  לרווחה  מצרה 

 ומזכירים"  הושענא  ו"אלקינ  למענך  הושענא "  אומרים  אנו   ולכן

  ישועה אף  מבקשים  אנו  כי,  והמשפט  הדין  שם  שהוא  אלקים  שם

, הדין  מדת  מכח  לבקש  נוכל  האיך  תאמר  ושמא,  הדין  מדת  מצד

 הושענא"   אומרים  אנו  זה   לע,  ודלותינו  שפלותינו  יודעים   שאנו  בזמן

 הדין,  לכבודו  ת בראנו"שהשי  מאחר  כי"  הושענא  ו"בוראנ  למענך

 הצרות  מרוב  הסבל   כח  כשל  כי,  צרותינו  מכל  ויגאלנו  שיושיענו  נותן

,  ברואיו  את  להושיע  מקודש  עזרו  שישלח  הוא  ובדין,  והתלאות

 . ורחמים ישועה  בדבר

  (קנד' עמ מועדים) משה  ברך 

 

 

 

 

יו יון   י  ע"עולם ור צא לאהגל

תוס  מבוארה ' יו"טמכון 
יל קבלת הג יליאן ביול הערות:  ,מי ת ו  וכן לתגובו

machontosfosyomtov@gmail.com 
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 ו"טמעדני י
 ות התורה שיהפרנו על סדר  רי רבי דבעפ"י  חר  ונבמשובח   קטל 
השנה  ש   :רא

ו"כ י וי כ לא ה וע ערב ר"ה  ד י מ ת הב" י י וש וב ק יש  י

במד"ר )אמור( ולקחתם לכם ביום הראשון וכי ראשון הוא והלא 

ט"ו הוא אלא ראשון לחשבון עונות, משל למדינה שחייבת מס למלך  

הקב"ה, בני המדינה אלו ישראל שמסגלים עונות   כו'. כך המלך זה 

השנה.   ר"ה כל  שליש   –  ערב  להם  ומוותר  מתענין  הגדולים 

הכיפוריםמעונותיהם.   יום  ועד  והקב"ה    –  ומר"ה  מתענין  בינונים 

מעונותיהן.   שלישים  ב'  להן  הכיפוריםמוותר  מתענין   –  וביום  כולן 

ים במצות לולב ומוותר להם הכל במצות יום הכיפורים, ואח"כ עוסק 

לחשבון   ראשון  הראשון  יו"ט  קורא  לכך  עונות,  ועשין  ואין  ואתרוג 

 עונות.  

ה  יוסף  והקשה  יוהכ"פ בית  כמו  חשוב  השנה  ראש  ערב  א"כ 

קל  הראשון  דשליש  דצ"ל  ותירץ  תשובה.  ימי  כעשרת  וחשוב 

 להתכפר ושליש שני קשה יותר, ושליש אחרון קשה מכולם.  

בסוף יומא על אמרם   התויו"טברי  ואולי י"ל, הפירוש על פי ד

ז"ל אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם אביכם  

שבשמים, לפי שהדרך הישרה שיבור לו האדם הוא שיקדש ויטהר 

את עצמו באתערותא דלתתא בבחינת לפני מי אתם מיטהרין, ולפי  

ם  שיצר לב האדם רע עליו ולא יוכל לכופו לעוררו בתשובה, והוא רחו 

יכפר עון יעוררהו ויתמכהו בימין צדקו ומקרבו אליו בחינת ומי מטהר  

 אתכם אביכם שבשמים, בחינת וזרקתי עליכם מים טהורים.  

וזהו הפירוש בער"ה הגדולים מתענין ר"ל בחינת "לפני מי אתם  

מיטהרין", וביום כיפור אף מי שלא זכה לאתערותא דלתתא עכ"ז  

בימין צ היום השי"ת  "ומי ע"י קדושת  דקו קרבהו לתשובה בחינת 

עיצומו של יום מכפר ומקרב אף    –מטהר אתכם אביכם שבשמים"  

אנשים פשוטים שלא זכו לתשובה מהתעוררות עצמם ע"ע, וממילא 

אותן  אף  שנתקרב  מער"ה  למעלה  גדול  הכפורים  יום  קדושת 

זכו לתשובה עד היום, ומהתעוררות קדושת היום   שנתרחקו שלא 

לתש הם  גם  חטאתיכם,  זוכים  מכל  ומטהר  מכפר  הזה  ויום  ובה 

 וכהמשל במדרש.

 לר"ה   – תפארת שמואל  

 
מי תשובה שרת י  : ע

ים ו"כ טעם שנזהר י ד  ים מר"ה ע וצ דברים חמ ת  ל י אכ  מ

מראש השנה עד אחר יום הכפורים שנזהרים מלאכול  נוהגים ש

 שום דבר כבוש בחומץ, וכן נזכר בפוסקים אחרונים.

וכבר דברנו מזה שבודאי אין הטעם רק מפני שאינו מתוק לחיך  

חריפים משקים  שותין  הלא  מפני   אלא  .כי  הטעם  עיקר  בודאי 

אומר כל שהוא    בי יהודה ה ברכות )פ"ו מ"ג( רשהחומץ נקרא במשנ

ועי"ש ב יו"טמין קללה אין מברכין,  דמביא שני פירושים,    תוספות 

דקאי רבי יהודה גם על חומץ. ואף שלענין ברכה אין הלכה כר"י אבל  

 על כל פנים נקרא מין קללה, ולזאת נזהרים ממנו בריש שתא.

   )לובלין( שבט מיהודה 

 

כיפור  : יום 
תגב ו"ככח ה י ול ב ד ג ן  ת הכה א א  טמ ל ן  השט ות   ר

כהן   לו  ומתקינין  וכו'  גדול  כהן  יוה"כ מפרישין  קודם  ימים  שבעת 

   .)יומא ב.( 'אחר וכו 

לדקדק   כהןדיש  'ומתקינין  רק  למימר  ליה  'לו'   הוי  תיבת  אחר' 

בזה   מתוקן  נשאר  לא  גדול  הכהן  והלא  הכה"ג,  את  דמתקנין  משמע 

 שמכינין כהן אחר כמובן.  

דכ המשנה  וי"ל  על  העירו  נס    ( פ"ה ) בר  שהיה  דמבואר  דאבות 

קרי ראה  לא  גדול  בזה,    ,שהכהן  הרבותא  מהו  כמה  ולכאורה  והלא 

ב מבואר  אולם  קרי,  לטומאת  יבואו  שלא  יש  טוב אנשים  יום    תוספות 

כיפור ביום  גדול  היה אצל הכהן  הנס  דעיקר  מחמת שנתקדש   ,)שם( 

ש רח"ל רודפים לבלבל  מאוד בשבעת הימים של ההפרשה, ועל ידי זה י

 אותו להביאו לידי טומאה. 

)בחודש תשרי מאמר ח'( שמפרש כן,   בני יששכר ועי' בספר הק'  

ונקראת המסכתא רק יומא סתם, ולא כמו   להוסיף דמטעם זה העלימו

היום, שם  על  דנקראו  השנה  וראש  פסחים  שיהיה   מסכת  כדי  והיינו 

יו ולא  הקדוש  יום  רק  לקרות  המנהג  וכן  בבני נעלם,  יעו"ש  כיפור  ם 

 יששכר ביתר ביאור.  

הרודפים רח"ל הוא שיתבטל ח"ו עבודת  כוונת  ידוע דעיקר  והנה 

יוה"כ לכן רוצים להביאו לידי טומאה ח"ו, א"כ אם מתקינין כהן אחר 

את  לבטל  ח"ו  שרוצים  במה  כלל  יועילו  לא  בודאי  גדול  כהן  להיות 

חס ושלום את הכהן  העבודה, ממילא לא ירדפו כל כך בחזקה לטמאות  

גדול, ממילא עי"ז, יהיה הכה"ג גם כן מתוקן, כי לא ירדפו אחריו כל כך  

  .בחזקה 

ימים מפרישין הכה"ג   ובמילא נכון הלשון במתניתין שבעת  שפיר 

שיבואו  הללו,  ימים  בשבעת  מאוד  דנתקדש  כיון  חשש  שיש  ואי  כו', 

לכן ביוה"כ,  העבודה  שיתבטל  כדי  ח"ו  אותו  לטמא  הסמיך   הרודפים 

לא ירדפו כל כך בחזקה להביאו    ף לזה דמתקינין לו כהן אחר ממילאתיכ

לידי טומאה ח"ו, כיון שיש כהן אחר. ואי שיש עדיין חשש שמא יגרמו  

נס להכה"ג  נעשה  הכי  רחוק קצת, אפילו  לטמאות שניהם אף שהוא 

 שלא נטמא כמו שאמרו חז"ל במסכת אבות.

 )עמ' קיח( בית פנחס   - הגה"צ רבי פנחס הלוי הורביץ זצ"ל  

 

חת תורה  :שמ
ות  י ל המשנ פשכ " בע תורה ש א  י א - ה ועה  ולם מר דכ ו ח תנ  נ

ֲעקֹב  ת יַּ ה מֹוָרָשה ְקִהלַּ  )וזאת הברכה לג, ד(.  ּתֹוָרה ִצוָה ָלנו מֹשֶׁ

והנה תמצא שהחתימה היא מעין הפתיחה. דפתח ודרש מאימתי 

קורין את שמע בערבית. משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן. והם  

המברכים את עמו ישראל בשלום. והרי כבר כתב הר"ב שם דלא תני לה  

נתכוון   אלא  לגופה.  ולא  אורחא  אגב  הפתיחה  אלא  שיהיו  התנא 

והחתימה שוין לטובה. ולברכה. עוד ראה כי היתה גם כן התחלה באות  

יום   ומ'  יום דלוחות ראשונות.  וכן החתימה באות מ"ם. כנגד מ'  מ"ם. 

דלוחות שניות. כי כל המשניות והיא תורה שבע"פ. כולם מרועה א' נתנו.  

ר הסדרים ולמשה מסיני נאמרו. ואתה תחזה כי מספר ראשי תיבות שא

יום   מ'  עוד  היה  מרע"ה  וכן  מ'.  במספר  ג"כ  עולים  הראשון.  מלבד 

 אמצעים בהר. זה נ"ל. 

 בסוף מסכת עוקצין   - רבינו התוס' יו"ט  
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 ששון יום טוב
   המבאר דברי התוי"ט -נו וצאתיו"ט" שבה"ששון א פל ביאור הנמת מהעמט

מהפירוש    טעימה  אנו  מביאים  הגליון,  מקוראי  רבים  לבקשת 
בשילוב    - הנפלא "ששון יום טוב" המבאר את דברי רבינו התוס' יו"ט  

 תיבות הביאור בתוך דבריו. 
דברי   על  פירוש  הקוראים  בפני  להגיש  במסכת  רבינו  בחרנו 

השנה  משנה  א )פרק    ראש  דיומא    - (  ב '  לענינא    – הקשורים 
 . שהאדם נידון בראש השנה 

יש לציין שמפאת קוצר היריעה הבאנו רק את הפירוש המשולב  
הערות המחכימות המעטרות את  מתוך ה   ורק מקצת בתוך התיבות,  

הפירוש, ויותר ממה שכתוב כאן מבואר ומפורט בספר עצמו, ישמע  
בבחינת אותיות מחכימות,    -ללמוד בספר עצמו    -סף לקח  חכם ויו 

 וימצא נופת צופים וכל טעם.  
 

בראש השנה ן  י ונ ד י ולם נ אי ע ל ב  כ

ב  מסכת  שנינו  השנה משנה  :  ( במשנה    א)פרק    ראש 
בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על  
פירות האילן בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני  

ל"ג( שנאמר    מרון  אל   )תהלים  המבין  לבם  יחד  כל    היוצר 
   . מעשיהם ובחג נידונין על המים 

הדין המיועד נידון כל    דביום מדברי קבלה למדנו בראש השנה כו'. 
י"א,  דכתיב    באי עולם על כל ימות השנה  מראשית השנה ועד   "ב(י )דברים 

נדון מה יהא בסופה. וילפינן   השנה  אשיתמר  ודרשינן   אחרית שנה.
תקעו בחדש   '(ד )תהלים פ"א,    הוא, מדכתיב  ריהדין באחד בתש  יום ד

שופר בכסה ליום חגינו איזהו חג שהחודש מתכסה בו, הוי אומר זה  
ד'(ר"ה, וכתיב     כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב,   )שם פסוק 

ח'    דף )וכדאיתא בגמרא בפירקין    '.לה   המשפט   יום   הוא   השנה   ראש   שחג   הרי 
 "ב(. הר "ש כמ' ) וכו תורה   מדאמרה להו    ילפנינן   אחריני   ין פרק   ושלשה "א(.  ע

הללו מנין  שה ז ין בשל ין שאדם נידון בר"ה, להד  הנפק"מ בין הד

דנין   נדון בר"ה, ודאי על כל המאורעות שלו  כיון שאדם  לי  וקשיא 
בר נדון  הכל  שכן  וכיון  עסקיו,  ושאר  ופירותיו,  תבואתו,  על    אש אותו. 

ליהשנה  וניחא  דברים    (לי   ב שנתייש)פי'    .  העולם   אלושג'  לכל  נדונין 
  (. הארץ   תוציא   ופירות   תבואה   וכמה ,  העולם  לכל   השנה   במשך   ירד   גשם )כמה    בכללותו

בשלשה זמנין אלו השנויין במשנתינו, וילפינן הכי מדאמרה תורה לצבור  
אחד אחד בזמנו.   כלשמרצין עליהן    דבריםבזמנים הללו    במקדששיביאו  
עליו   כל באי  השנה   ראשאבל ב וגוזרים  לפניו אחד אחד  עוברין  עולם 

 חלקו מדברים הללו.  
והטעם שנדון האדם בר"ה. דבשלמא ג' דברים הללו כל אחד נדון 
אלא   נשתנה.  מה  ר"ה  אבל  כו',  תבואה  זמן  שהפסח  כדאמר  בזמנו, 
טעמא אי כמ"ד בתשרי נברא העולם, כלומר נברא האדם ביום הששי  

תשרי,   ר"ח  והוא  בראשית,  ביוםלימי  ונדון    סרח  ובו  הראשון  אדם 
בו   שידונו  בניו  לכל  הוא  ברוך  הקדוש  קבעו  לפיכך    ביום לרחמים, 

לרחמים, כדאיתא במדרש בפסיקתא. ואי למ"ד בניסן נברא העולם, י"ל 
נתרצה הקדוש ברוך הוא למשה בדבר העגל, קבע    הכיפורים  וםלפי שבי

 "ף(: הרי )ג' ע"א מדפי   לתחלת החדש עד יוה"כ לימי הדין. כל זה מדברי הר"ן
פי' הר"ב ה"ק היוצר, והוא הקדוש ברוך    שנאמר היוצר יחד וגו'.

ופי' רש"י ואקרא דלעיל  .(,  יח)גמרא  לה ב   מפרשינן   הכי ע"כ.   הוא. רואה יחד כו',
,  השגיח אל כל יושבי הארץ  "ד( ממכון שבתוי)תהלים ל"ג,   דכתיב   מיניה קמהדר

היוצר אותם, השגיח יחד  וגו', פי' לבם ו( היוצר יחד  "ט )פסוק    קאמר יושבי הארץ אלו    ועל 
להך קרא, לומר שאע"פ שעוברין   את לבם ע"כ. ולהכי נסיב ליה תנא 

   כבני מרון בדקדוק גדול, מ"מ כולן נסקרין בסקירה אחת.
הרמב"ם: והנגלה מזה המאמר מבואר כאשר תראה אבל    שכתב  ה וז

"א לציירו שני הפכים הנסתר ענינו קשה מאד בלי ספק ע"כ. כי האדם א
בנושא אחד, בזמן אחד, שיעברו אחד אחד ויהיו נסקרים בסקירה אחת. 
אבל כמו שא"א להשיג מהותו יתברך ויתעלה זכרו נצח, כן א"א להשיג 
השגחתו וסקירתו, שאם היינו משיגים דרך השגחתו כבר היינו משיגים 

 . עצמותו, וזה א"א בשום פנים
 

 
 



 נפט' ז''ך אלול  - לעל''נ מוה''ר גבריא' ב''ר פנחס ע''ה מאנדעל 

 נתנדב ע''י בנו ידידנו מו''ה ארי' הי''ו 

  הכבודה להתברך בכוח''ט שנה טובה ומתוקה וכט''ס  ובזכות הפצת תורת רבינו יזכה ביחד עם כל משפחתו 
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"ושמעתי אותה אומרת  "העסקתי מנקה בבית שלי," היא אמרה, 

היינו הזה?  החודש  של  ברווחים  אותי  שיתפתם  לא  'למה    בטלפון, 

 א?' אמורים להתחלק, ל

עשו  שהם  לי,  התברר  להקשיב.  המשכתי  ולכן  חשוד,  נשמע  זה 

גונבים מההכנסות   איזשהו הם  דרך המחשבים שבחנות שלך.  'עוקץ' 

 שתוכל לראות את הנתונים.' שלך, בלי

  התקשרתי מיד לטכנאי המחשבים שלי, והזמנו מומחה לאבטחת 

 ,מחשבים, כדי לבטל מיידית את העוקץ ולמנוע גנבה נוספת. התברר

  דולר. פיטרתי את כל הקופאים, ובהתחלה  - 300,000שהם גנבו יותר מ  

 הבנים שלי עבדו ליד הקופות, עד שהשגתי קופאים חדשים, נאמנים

 וישרי דרך. מאז אני רואה ב"ה ברכה בפרנסה. 

 )ספר כבוד בית ה'(

ילה  תפ ת ה יחה בשע ות מש יר תב   -זה יכ אה לה ל פ ולה נ ג ס

ים  י תר לח ל א ל תם  יח  ולה

בספה" משה  קכתב  ולשונו  ברך  פיו  לשמור  האדם  צריך  "כמה   :

מלדבר דברים בטלים בבית הכנסת ובבית המדרש, וחוץ מענין מורא 

מקדש שהוא דבר חמור ונורא וכדאיתא בזוה"ק )תרומה דף קלא( מאן  

  ליה   ווי  דחול  במילין[  הכנסת  בבית  שמדבר  מי] דמשתעי בבי כנישתא  

וי ליה דלית ליה חולקא באלהא  ו מהימנותא  דגרע ליה  ווי פרודא דאחזי

 דישראל ]אין לו חלק באלקי ישראל[. 

  נפלאה סגולה  בזה  שיש  ייטב לבעוד זאת חידש לנו קדושת זקיני ב 

  נאמרה  זו  שאזהרה   אף  והנה ,  ימים  לכל   נאמרה   ואריכות  טובים  לחיים

מכל מקום ביותר צריך לזרז ביום ראש   ,זמן  ובכל  עת  בכל  השנה   לכל

יום הדין והמ  זכרנו לחיים מלך  השנה  שפט שבו אנו מפילים תחנונינו 

חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלקים חיים, והרי שמירת הפה  

ועל כן מי האיש החפץ   והלשון הוא סגולה לחיים טובים ואריכות ימים

חולין  ביותר שלא לשיח שיחת  ליזהר  אלו  בימים  יתעורר בנפשו  חיים 

יכתב ולהיחתם לאלתר לחיים טובים  בבית הכנסת, ובשכר זאת יזכה לה 

 ולשלום, ויזכה להאריך ימים בקרב ישראל. 

בר כלל  ד על כן יקבל האדם על עצמו בקבלה חזקה וברורה, שלא ל 

בשעת התפילה מתחילה ועד סוף, ובזכות זה יזכה להיכתב בספרן של  

 צדיקים לאלתר לחיים ארוכים ולשלום אכי"ר. 

 

 

 

 

 

 

בזכות הזהירות מלשוחח   עות ונחמותו יש  יםנפלא  יםיפורס
   ת רבינו התוס' יו"טנק כת  בשעת התפילה

ג   ת ר יט מעט לפש יע כ ג ון ה אחר גע ה ובר ול ל  ניצ

ונאה  וה ת  י תרמ ות  –מ יבזכ ק דבר  ש א ל ל ו  ל עצמ ל ע ב

ילה תפ ת ה  בשע

גדולה   צרכנייה  בעל  יקר,  יהודי  אצל  התרחש  מוזר  סיפור 

לו    בפלטבוש. עבורו    10היו  שעבדו  חשבונות,  ומנהל  קופאים 

 ה' הייתה לו פרנסה ברווח.    בצרכניה, וברוך

הקופאית עבדה רק    יום אחד קיבל לעבודה קופאית חדשה.

ש הגיעה  לא  מכן  ולאחר  ניסן,  לחנות,בחודש  לא   וב  גם  אבל 

הצרכנייה תמה   הגיעה לקבל משכורת על החודש שעבדה. בעל

 על כך, אך לא עשה דבר.

את  בפתאומיות.  החנות  רווחי  צנחו  מכן,  לאחר  מה  זמן 

את    החודש גם  וכך  בהפסדים,  החנות  בעל  סיים  מכן  שלאחר 

הבאים. במשך שמונה חודשים היו ההוצאות גדולות   החודשיים

 חנות צברה עוד ועוד גירעונות.וה  מההכנסות,

היהודי לא הבין מה קורה. המכירות התנהלו כסדרן, ולא היו  

מיוחדות, מהי אפוא הסיבה להפסדים הבלתי פוסקים?   הוצאות

חשש, את    הוא  לסגור  ושקל  רגל,  פשיטת  בפני  עומד  שהוא 

 הצרכנייה.

מאחר שהיה אדם ירא שמים, פשפש במעשיו, והחליט לקבל 

לדבר בבית הכנסת, מתחילת התפילה ועד סופה.  עצמו שלא    על

ברון לב, וביקש שיימצא בהקדם פתרון לבעיה  יהתפלל בש  הוא

 והמוזרה, לפני שעסקיו יתמוטטו כליל.  הקשה 

את אשר אירע לאחר מכן הוא מספר בעצמו: באותו יום, לאחר  

שלא   שקיבלתי אישה  לחנות  התקשרה  הקבלה,  את  עצמי  על 

להיפגש איתי ועם אשתי, אך לא הסכימה    הכרתי. היא ביקשה 

 לתת שום פרטים בטלפון. 

דלא אנשי    –  חששתי, שאולי מדובר במאפיה, בעולם תחתון

"בחודש    –בהיסוס שלי, ונתנה לי סימן    . האישה הבחינה מעליא

 באה לקבל משכורת?" ניסן עבדה אצלך קופאית, ולא

עם   יחד  שאבוא  וסיכמנו  אמיתי,  בעניין  שמדובר  הבנתי, 

 -13בבוקר, בחנות מסוימת ב    9:00בשעה  איתה    אשתי להיפגש

בדיוק   9:00שומרים, כי עדיין חששתי. בשעה  אבניו. הבאתי איתי

 חרדית, ופנתה אלינו. נכנסה לחנות אישה 


