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 'דשנה  ז-ו"תשע

 לע"נ יוצא זה גליון

 צלחה בן שאול

 תנצב"ה

 

  דבר העורך �
 יהודי לי סיפר :מספר הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

 לצורך ב"לארה נסעתי: ב"בארה שהתרחש מופלא מעשה, נכבד
. הים לחוף השוכנת מיאמי בעיר היתה חנייתי ועיקר, עיסוקיי

 ולמרות, רבות שנים מזה ראיתיו שלא, דודי-בן מתגורר, זו בעיר
 זאת בכל, ומצוות תורה משמירת מאוד רחוק שהוא שידעתי

 .למצבו ולהתוודע עמו להיפגש רציתי
 ניאות והוא, להיפגש מעוניין הוא האם ושאלתי אליו התקשרתי

 בראותי מיד, והנה. ביתו אל לבוא אותי והזמין, לב בחפץ לכך
, בליבי חשבתי... לראשו חבושה כיפה לראות מאוד נדהמתי, אותו
, המפואר למעונו בהיכנסי אך, לכבודי הכיפה את חבש שמא

, הדלת בפתח הניצבת מהודרת במזוזה, הרבה להפתעתי הבחנתי
 גדלה מה. במקום שביקרתי האחרונה בפעם אצלו היה שלא דבר

, השבת- וטותבפמ נתקלו ועיני, לסלון נכנסתי כאשר, תדהמתי
 לא'... יהודיים פריטים' ובעוד קודש בספרי, וחומשים בסידורים

 שחל מבחין אני, יקירי נא ראה: "ו אות ושאלתי, להתאפק יכולתי
 חבושה הכיפה את לראות מרגש כך כל. בחייך מסוים שינוי

 קודש ספרי, ביתכם בפתח שנקבעה המזוזה את, לראשך
 המופלא השינוי מאחורי עומד מה, לי לספר נא תוכל... ופמוטות

-ראש ביום: עליו שעבר פלא-דבר לספר החל והאיש?"... כאן שחל
 הגדול הים במרחבי וצפיתי, ביתי במרפסת ישבתי, האחרון השנה

 אנשים של גדול נחיל ראיתי, לפתע. שלי הווילה מול הנראים
 מאוד רחוק שהייתי למרות. הים לכיוון והולך, הכנסת מבית יוצא

 שמדובר נזכרתי, כנסת לבית נכנסתי לא רבות ושנים, מיהדות
 השנה ראש ביום לים חטאיהם את היהודים משליכים שבו במנהג

 הצועד הדתיים היהודים נחיל של המפליא המראה'. תשליך' -
 ילד בתור אותי לוקח שהיה המנוח אבי את לי הזכיר, הים לעבר

 אני שגם, לעצמי אמרתי רגע של בהחלטה. בים' תשליך' לעשות
 עומד אני והנה. והלכתי... הים לכיוון הללו ליהודים אצטרף
 .ומתפללים סידור בידיהם האוחזים היהודים בתוך מרוגש

 הקטעים על והצביע סידור לי ומסר אלי ניגש דהוא-מאן
 שאר עם יחד בהתרגשות התשליך את ואמרתי, הנאמרים
 אני ואז, ביתי לעבר לשוב ופניתי, הסתיים התשליך. היהודים

 .גבי על דפיקה מרגיש
, פנים והדור גבוה, מכובד יהודי עומד עיניי ולנגד, הסתובבתי

 שמעת כבר שופר, יהודי לי תאמר: "פנים בהארת אותי השואל
, קטן שופר בגדו מכיס הוציא ומיד, בשלילה השבתי - - -?" היום
 כמה בשופר ותקע, חובה ידי לצאת ואתכוון שאשמע ביקש

 והלך", כץ משה לי קוראים: "ואמר אלי פנה כשסיים. תקיעות
 בחוויות אשתי את שיתפתי. נפעם וכולי, לביתי חזרתי. לדרכו
 הפנים הדור האיש את בפניה תיארתי ואף', תשליך'ב לי שהיו

 להיפרד החליט האיש מה משום: "וסיימתי, בשופר עבורי שתקע
, השם את שמעה אשתי". ץ"כ משה - שמו את שציין כדי תוך ממני
 באופן, שוב לה שאתאר ביקשה הבכי ובתוך, מר בבכי פרצה ומיד
 שאותו התברר. ההוא היהודי של פניו וקלסתר צורתו את, ברור

 תוקע ובעל חכם תלמיד שהיה, אשתי של אביה היה', כץ משה'
 לא שמעולם כך, בשואה ונרצח, שבהונגריה פרשבורג בעיר

 ידעתי לא, משפחתה שם את שינתה שאשתי ומכיון. הכרתיו
, ממיאמי דוד-הבן סיים, ואכן'. כץ' היה הקודם משפחתה ששם

 ח"הגר לרבינו הסיפור את ספרתי... חיינו השתנו רגע מאותו
 השמים מן גילוי זה שהיה יתכן שבהחלט ואמר, א"שליט קניבסקי

 כאלה דברים מצינו וכבר, במעשיהם שיפשפשו כדי הזוג לבני
 (ווי העמודים)                                              .                     ל"בחז
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 פרק את ללמוד מתחיל כשהוא: יודעים א"שליט רבינו של ביתו באי כל

 הלא כי... ובא קרב השנה שראש סימן הנה, קידושין במסכת נקנית האשה
) ב"ס א"תקפ סימן( ע"השו דין את לקיים מקפיד הוא השנה ראש בערב

, מסכת לסיים נוהג הוא לאכול שיוכל כדי אבל, השנה ראש ערב להתענות
 מצוה היא מסכת של בסיום האכילה כי מהתענית עדיפא שסיום וסבור

 בכמה מקדים לכן קידושין במסכת אוחז לימודו ובסדר והיות, לעצמה
 .השנה ראש ערב לכבוד המסכת את ומסיים ימים

 הרים, אב כיבוד של בנושא א"ל שבדף הגמרא את רבינו כשלמד, השבוע

 :אותו לסובבים ואמר, עיניו את לפתע
 -- גמרא תשמעו

 :במילה מילה, א"ע א"ל בדף הגמרא לשון את בהטעמה קורא החל ואז

 אמר, אמו ואת אביו את מצער שאדם בזמן: נחמן דרב קמיה תנא תני
 דרתי שאלמלי!!!    ביניהם דרתי שלא עשיתי יפה הוא ברוך הקדוש
 !!!! ציערוני ביניהם

 של בצערם להביט רוצה לא השכינה אפילו, ראו: כאומר, רבינו והביט
 .שכאלו ההורים
 גם ואעתיקו, זה בענין א"שליט רבינו רשסיפ נורא מעשה כאן ונוסיף

 ל"זצ איש  החזון בזמן: ''בלשונו ונעתיקו) ד"י סימן( יושר אורחות בספרו
 וכשאביו, כראוי אביו עם מתנהג שאין עליו שאמרו אחד ברק בבני היה

, ואמרו, ובריא צעיר היה והוא. פתאום מת שבועות כמה אחר, נפטר

 כשורה אביו עם כראוי התנהג שלא אחד יש, היום גם'' .לדין תבעו שאביו
 תלמיד שהוא אף ליצלן רחמנא רעה לתרבות בניו יצאו כ"ואח  ,בחייו
 ''.יצילנו ת"השי, רואה לראות והרוצה לרוב כאלו יש וכן, חכם

    

 ח"באשיחה  ספר הופיע ויצא לאור ה
  ובו תשובות וביאורים

 שליט"אהגר"ח קניבסקי  התורה ממרן שר
 על התורה ומועדים ואגדות חז"ל בש"ס ועוד ענינים נפלאים

 054-8420612:אצל המחבר  השיג בחנויות הספרים אול

  השנה ראש בתפילתביאורים  �
 

  „ÂÒÓ ÌÈÓÎÁ ÌÈ
Â·
Â „ÓÏÓÂ ˙Ú„ ÌÈ
È·Ó ‰Á˙Ù‡ ÈÙ 
‰ÏÙ˙· ÌÈ
Â
Á˙·Â. ז"דבע ל"וי. ונבונים חכמים סוד מהו ב"צ 

 יהושע' ר יתפלל כ"ואח צרכיו שואל אומר א"ר פליגי' ב' ז
 ת"בשו צרכיו שואל א"וחכ צרכיו שואל כ"ואח יתפלל אומר

 מסוד וזהו, כחכמים הלכה שכן ומסיק הקודמות בבקשות או
 יבקש כ"ואח שבח יתפלל שתחלה שקבעו ונבונים חכמים

 .בתחנונים כ"ואח בתפלה בתחלה פי אפתחה בקשותיו
  ÔÈ‡· ıÈÏÓ ¯˘ÂÈ ÂÎ 'Â
˜„ˆÂ ÂÎ .'זה הוא טעם מה מובן אין .
 יצחק זכות אברהם זכות לנו שתזכור אמר מתחלה פ"דה ל"וי

 המקטרג מול יושר מליץ שום אין אם אמר כ"ואח יעקב זכות
 פוטרין לחובה כולם שראו דסנהדרין ההלכה כפי לנו תפסוק

 וצדקנו ולכן ומשפט חוק דבר ליעקב תגיד וזהו אותו
 .במשפט

  ˙¯˜·Î ‰ÚÂ¯ Â¯„Ú ¯È·ÚÓ Â
‡ˆ ˙Á˙ ÂË·˘. ב"כבעה' פי 
 תחת צאנו מעביר כ"כמש שבטו תחת בהמה מעשר שמעביר

 לפניו עוברין עולם באי כל ה"בר' א ז"י ה"בר ש"וכמ שבטו
 והעשירי בהמה מעשר של י"פירש אימרנא כבני מרון כבני

להכיר  אפשר עליו שנגזר מי כל כך לסימן בשבט סוקרו
וכמ"ש בהוריות י"ב א' ואף שהאדם שנגזר עליו אין יודע 
כלום כמו שהכבש אין יודע שסקרו עליו וכ"כ בשם האריז"ל 

 .שאפשר להכיר מי שנגזר עליו
  .Âˆ˜· ‡Ï ÈÓÂ Âˆ˜· ÈÓ ˙ÂÓÈ ÈÓÂ 'ÈÁÈ ÈÓ  נראה דזה פירוש

למי ימות מי ימות בקצו ומי ימות בלא קצו מי ימות באש 
 ומי בחרב כו' וכן הלאה.

  .‰¯Ê‚‰ ÚÂ¯ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ‰˜„ˆÂ ‰ÏÙ˙Â ‰·Â˘˙Â  בר"ה ט"ז
לי'  ב' חשיב ד' דברים ומוסיף שם שינוי השם והכא לא חשיב

 משום שזה לא תלוי בעצמו אלא באחרים.
 (טעמא דקרא)



  ותשליך שופר תקיעת - השנה ראש, השנה ראש ערב
  

בערב ראש השנה בבוקר אחר שעושה התרת   .‡
נדרים מסיים מסכת והוי סעודת מצוה, ולכן אינו 

 מתענה כלל.

  עי' שו"ע תקפ"א ס"ב דין תענית ערב ר"ה.

 אינו הולך לבית הקברות בערב ראש השנה.  .·

ועי' שו"ע סוס"י תקפ"א  ואמר שלא ראה אצל אבותיו לנהוג כן,
  ברמ"א שיש נוהגין לילך על הקברות ולהרבות שם בתחינות.

ב דר"ה אומר יאחרי מנחה דער"ה או קודם מער  .‚
 הפיוט אחות קטנה ואפילו חל ר"ה בשבת.

  ועי' בזה בסידור יעב"ץ.

ה כשמברך ברכת שנה טובה אומר 'לשנה טוב  .„
תיבת  כלל משמיט תכתב ותחתם לחיים טובים', ובדרך

 לאלתר.

אלתר אמר לי טעמו עי' שו"ה תקפ"ה י"ב, ומה שמשמיט תיבת ל
רק צדיקים נחתמים לאלתר ואין כל אדם מוחזק  בזה כי הלא בד"כ

לצדיק, ושאלתיו ממש"כ "ואם מאחל לו תכתב וכו' נראה כמחזיק 
ר תב דינו" וא"כ גם כאן למה לא מאחל לאלתלרשע שעוד לא נכ

ה מרן לחלק דלא דמי למש"כ הבאה"ט ו שאינו רשע, וענלהחזיק
בסוף סי' תקפ"ב דאין לומר תכתב אחר חצות יום א' דר"ה דיש 
להחזיק חבירו לצדיק, דשם נראה שעושהו רשע שלא נחתם עדיין 

  אבל אנו הרי בינונים, עי' ברכות ס"א ב'.

מותר לבקש צרכיו הפרטיים בראש השנה, ואפי'   .‰
 לגבי יום כיפור. כשחל בשבת, וכן נוהג. וה"ה

כן הורה מרן החזו"א ועי' מטה אפרים סי' תקפ"ד סכ"ה ובאלף 
  למטה שם.

Â.  סת המוציא בדבש, וכן בסעודת ליל ר"ה, טובל פרו
 מנהגו עד אחרי שמחת תורה.

עי' מ"ב סי' תקפ"ג סק"ג, ובמלוה מלכה של שמחת תורה כבר 
לו במלח, עי' לעיל סי' טובל במלח, וכשטובל בדבש טובל ג"פ כהרג

  ב'. כ' אות

Ê.   ואח"כ אוכל הסימנים ואומר יהי רצון בלי הזכרת
 השם ובלי תיבת מלפניך.

  עי' שו"ע סי' תקפ"ג ס"א מנהגי אכילת הדברים לסימנא טבא.

Á.  .'אינו נוהג לאוכל גזר, שאין זה כתוב בגמ 

ך הסעודה שאוכל שמו' א' שהוא מקור הענין. אבל בה תכריתו
  הדגים.הדגים טועם מעט מהגזר שמביאים עם 

Ë.   גם בליל ב' של ר"ה אוכל מהסימנים אבל לא
 אומר היהי רצון.

וביאר לי שיה"ר לא מתאים כבר לומר שהרי לחלק האנשים כבר 
חתמו, ולחלק כבר כתבו (ועי' מ"ב סי' תקפ"ב סקכ"ד) אבל אכילת 

  אוכלים. - הסימנים שהוא למזל 

È.   בקידוש ליל ב' דר"ה מברך שהחיינו על פרי חדש
 ומניח הפרי סמוך אליו שיבחין בו בזמן הקידוש.

 ת"ר ס"ב. י'עי' שו"ע ס

‡È.   את הפרי שבירך עליו לא הקפיד לאכול מיד אחרי
 המוציא, רק באמצע הסעודה.

  י הקידוש יאכל מן הפרי.ף אחר' מט"א סי ת"ר דין ו' שתיכמנם עיא

·È.   נזהר שלא לאכול כלל מאכל שיש בו טעם חריפות
 או מר.

עי' מ"ב סי' ת"ר סק"ג שאין לאכול דברים חמוצים או מה שלא נגמר 
  פריו.

ל דברים חמוצים רק בר"ה עצמו. אצל מרן לא הקפידו שלא לאכו
  ובעשי"ת אין נזהר בזה.

‚È.   בסוף ברהמ"ז אומר הרחמן הוא יחדש עלינו את
 השנה וכו'.

ולא את החודש ולא יו"ט ולא שבת (כשחל שבת), בין ביום א' בין 
  ביום שני, ועי' מט"א תקפ"ג ד'.

„È.   מה שכתוב בשו"ע שאין לישן בר"ה היינו דווקא
אפשר ואין זה סימן  לישן על מיטתו אך לנמנם על מקומו

ום מיקל לישון על המיטה, אבל ביום רע ואחרי חצות הי
 כיפור יכול לישון אפ' בבוקר.

  שו"ע תקפ"ג ס"ב, וכ"כ מרן בספרו טעמא דקרא, לראש השנה.

ÂË.   אינו עושה קידוש לפני התקיעות בראש השנה
 בב' הימים.

ÊË.  יושב את מנוהג לומר אחר סיום כל התקיעות ד
 היה"ר המודפס בסידורים אך אין לומר בין התקיעות.

  האחרונים איך וכיצד לומר. ב תקצ"ב סקי"ב שהביא דעות' מ"עי

ÊÈ.   אחרי התפילה מרן מבקש מבנו שיתקע שוב
 בביתו, כי לא היה מרוצה כ"כ מהתקיעות בבית הכנסת.

יא התקיעות לבעל הי' הגאון ר"י שפירא זללה"ה מקר בכל השנים
הי' מבאי ביתו של מרן התוקע הר"ר יצחק ב"ר שלמה כהן ז"ל ש

ם בין גשברים וה ע, והוא נהג שלא להפריד כ"כ ביןהחזו"א זי"
שברים לתרועה היה מפסיק מעט, ומרן שליט"א סבר שהחזו"א 

הגרי"ש  נת תשס"ט נחלשבנו. ובשהתכוין אחרת וכדלהלן שהורה ל
זצ"ל וביקשו ממרן שיהי' המקריא ומרן הסכים בתנאי שהבעל תוקע 
ישמע ויעשה כדעתו, ואכן הוא בא ותקע לפניו כראוי לפני ר"ה ומרן 

 ש, היותים תרועה יעשה ארבע שברים ולא שלוביקש (עוד) שבשבר
כי  -ישי חסר לצא שהשבר השמריע, נמ דואם עושה שלוש, ומי
בה פעמים רהואכן כך נהג, ומרן היה מרוצה, ומתחבר עם התרועה, 

  לא ביקש לשמוע שוב אחרי התפילה.

ÁÈ.   (ומרן יושב) אחרי התפילה תוקעים לפניו
ר ב. בין לשב רומקפידים ביותר א. להפריד מעט בין שב

הפסק אפילו מעט שבמעט שכן  שברים לתרועה אין שום
א ג. מדקדק שיהיו השברים קצת ארוכים ולא דעת החזו"
מוע שלאי ד. מקפיד כל פעם אחרי התפילה קצרים מד

 עוד ל' תקיעות.

הוא התוקע, והוסיף: נראה הטעם שכך כתב לנו בנו הגרי"ש 
לשבר ושלא יהיה שום הפסק בין  רשמקפיד להפסיק מעט בין שב

א מנהגנו בשברים לעשות אוטו ולא טאוטו ול שברים לתרועה, כי
ואם כן אם לא יפסיק בין שבר לשבר נמצא קול אחד ארוך אלא  אוט

שעולה ויורד, והרי קי"ל כל הקולות כשרים, ולכן מורה להפסיק, 
מפסיק בטי"ת  כרחךין מה להפסיק דעל רועה אתאבל בין שברים ל

  של תחילת התרועה.

ËÈ.   מד ובין מיושב)(בין תקיעות מעוהורה לבעל תוקע 
  תרועה.בשברים  -שיש לעשות ארבע שברים 

  לעיל בארוכה בהערה לסעיף יט. עי'

Î.  .כשהוא מקריא התקיעות לא היה לובש קיטל 

  עי' מט"א תקפ"ד ג'.

‡Î.  נה הקריא.וגם התקיעה הראש 

ה סקי"ח שגם תקיעה ראשונה יקריא אבל עי' בשער עי' מ"ב תקפ"
  הציון שם.

·Î.  עד אחר התפילה,  )ך(אם נצר לא מברך אשר יצר
 משום הפסק.

  עי' שו"ה תקצ"ב דין י"א.

‚Î.  הר או באר ואפי' על כלי עם אומר תשליך על נ
מים עם דגים. ואומר מי קל כמוך ואת כל התפילות 

 ז"ל המודפס בסידורים. "אמהחיד

הולך בר"ה עי' מ"ב תקפ"ג ח' וטוב שיהי' מחוץ לעיר. ובצעירותו הי' 
אל נהר הירקון ואומר שם תשליך, ובשנים  עם אביו זצ"ל לחוץ לעיר

ר ביתו ומשקיף משם אל המאוחרות הי' עולה על בנין גבוה באזו
 נות אומר על יד כלי שיש בו דגים.ורחאהים בתל אביב, ובשנים ה

„Î.  .אחר תשליך מנהר שולי המעיל העליון שלו 

 עי' מט"א סי' תקצ"ח ד'.

‰Î.   נוהג לומר כל ספר תהילים כל יום מימי ראש
 השנה.

בעבודת הקודש  פ"ג, וכן נהג אביו זצ"ל ועמש"כעי' מ"ב סוף סי' תק
ע סוף סי' ח'. וכבר כתבנו להלך בסמוך דנוהג בצלהחיד"א במורה בא

  לסיים גם כל יום מעשי"ת ויוה"כ.
)ע"השו סדר על א"שליט מרן הנהגות' אלא('   


